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1 Inledning 

I dagens samhälle svämmar det över av olika slags information. Den når oss 

bl.a. via tidskrifter, böcker, TV, radio och webben. Att särskilja sig från 

mängden och nå så många människor som möjligt är en del av 

informationsspridarnas mål, syftet är att få människors uppmärksamhet till den 

sak de förespråkar. Biblioteken har till synes en solid plats i samhället men i 

tider av ekonomiska nedskärningar och uppsägning av personal måste 

biblioteken värna om sin ställning och säkerhetsställa sin position. Ett sätt att 

hävda sig i mängden och visa upp sig är marknadsföring av verksamheten. 

Tankar om marknadsföring av bibliotek är inte något nytt påfund. Redan 

1917 talade Greta Linder om vikten av att göra reklam för bibliotekens 

verksamhet för att först få människor till biblioteken samt sedan försöka hålla 

dem kvar genom att vägleda bland böckerna.1 Men vilka 

marknadsföringstankar finns idag på folkbiblioteken? 

Huvudsyftet med uppsatsen är att, utifrån tre folkbibliotek, undersöka hur 

folkbiblioteken arbetar med marknadsföring, försöka se vilka 

marknadsföringstankar biblioteken anknyter till samt sätta in biblioteken i en 

diskussion om varumärken och varumärkesidentiteter/livsstilar. 

Marknadsföring av folkbiblioteken känns som en viktig uppgift, om inte 

biblioteken talar om vad de erbjuder hur ska i sådana fall människor hitta dit 

samt vilja komma till biblioteken? 

                                                 
1 Renborg, Greta, 1977, Bibliotekens PR- och kontaktarbete, s. 17. 
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1.1 Disposition av uppsatsen 
I kapitel ett finns vid, sidan av inledning och disposition av uppsatsen, 

uppsatsens syfte och frågeställningar, metod och teori samt tidigare forskning. 

Här presenteras även termer och modeller som används inom marknadsföring 

och är centrala för att förstå marknadsföringens logik. 

Folkbibliotekens roll och innehåll diskuteras i kapitel två. Jag försöker där 

beskriva folkbiblioteket, vilka som är ett folkbiblioteks målgrupper och vad det 

finns att marknadsföra på ett folkbibliotek. 

Presentation av informanterna samt undersökningen av de tre 

folkbiblioteken kommer i kapitel tre där jag delat upp texten i olika ämnen: 

personal och marknadsföring, hur biblioteken konkret arbetar med 

marknadsföring, om biblioteken arbetat med positionering, om de arbetat med 

någon speciell kampanj samt trender och attityder till marknadsföring. En del 

handlar om svårigheter, hinder, konkurrens och vilka förbättringar som kan 

göras inom arbetet med att marknadsföra biblioteken och den sista delen 

handlar om marknadsföring för att möta kommunens politiker, biblioteket som 

debattarena, hur biblioteken förhåller sig till kontroversiella ämnen och 

områden samt till underhållning som hjälpmedel vid marknadsföring. Jag har 

valt att inkludera analysen av undersökningsmaterialet i kapitel tre istället för 

att ha ett fristående analyskapitel. 

En fallstudie beskrivs i kapitel fyra i form av en kulturkväll som 

genomfördes på Solna stadsbibliotek hösten 2004. Jag skriver här bl.a. om hur 

kvällen organiserades, hur den var uppbyggd, vilka mål som fanns med kvällen 

och hur biblioteket valde att arbeta med marknadsföringen. 

I kapitel fem kommer slutdiskussionen och en sammanfattning av 

uppsatsen finns i kapitel sex. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen syfte är att diskutera och visa hur tankar om marknadsföring 

återfinns på folkbiblioteken. Syftet är även, att utifrån tre folkbibliotek: Solna, 

Lidingö och Nacka, beskriva hur folkbiblioteken arbetar med marknadsföring 
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samt diskutera biblioteket i relation till begreppet varumärke och 

varumärkesidentitet/livsstil. 

Jag vill jämföra de tre biblioteken med varandra och utröna skillnader och 

likheter utifrån de förutsättningar biblioteken har. I uppsatsen kommer jag att 

diskutera kring personalfrågor, huruvida biblioteken har någon anställd som 

ska arbeta med marknadsföringsfrågor samt resterande del av personalens roll i 

bibliotekets marknadsföring. Vidare undersöks hur biblioteken konkret arbetar 

med marknadsföringsfrågor, om de har någon marknadsföringsplan, vad som 

prioriteras, vilka kanaler de använder sig av och om biblioteken haft någon 

särskild marknadsföringskampanj och hur den såg i sådana fall såg ut. För att 

dra uppmärksamhet till en kampanj eller för att göra människor medvetna om 

biblioteket finns är det en poäng med positionering och skapandet av ett starkt 

varumärke, hur det ser ut på de olika biblioteken behandlas även det i 

uppsatsen. Undersökningen kommer också att handla om eventuella 

svårigheter och hinder biblioteken stöter på i samband med marknadsföring, 

samt vilken konkurrens biblioteken upplever att det finns. Ser informanterna 

några förbättringar som skulle kunna hjälpa till att övervinna svårigheterna och 

hindren? Finns det trender inom marknadsföring för biblioteken? 

Det finns i samhället en ambivalent hållning till marknadsföring och jag 

vill även i uppsatsen diskutera hur biblioteken påverkas av marknadsföringens 

dubbelhet. Dubbelheten yttrar sig i positiva och negativa tankar om 

marknadsföring, är man för eller mot marknadsföring? 

1.3 Metod och teori 
Metod: Till den undersökande delen av uppsatsen genomfördes fyra intervjuer. 

Min ursprungliga tanke var att intervjua tre bibliotekarier verksamma vid 

folkbibliotek och som arbetade med marknadsföringsfrågor. Det kom att bli två 

bibliotekarier med marknadsföring tydligt markerat i sina tjänster samt en 

bibliotekarie vilken arbetar som enhetschef och därigenom kommer i kontakt 

med bibliotekets marknadsföringsfrågor. Den person som enligt bibliotekets 

hemsida arbetar med PR och marknadsföring valde att inte vara med själv utan 

hänvisade till enhetschefen. 
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Under hösten 2004 praktiserade jag på Solna stadsbibliotek och kom i 

kontakt med Marie Holmqvist och frågade henne om hon skulle kunna tänka 

sig att delta som informant vilket hon ville. Jag tog åter kontakt med henne i 

december med förfrågan om intervju vilken kom att ske i slutet av januari. 

Marie Holmqvist intervjuades vid två tillfällen. Den första intervjun var om 

marknadsföring generellt på biblioteket (samma frågor som jag ställde till de 

två andra informanterna) och den andra intervjun handlade specifikt om 

Kulturkvällen och marknadsföringen av den. 

För att komma i kontakt med ytterligare två informanter valde jag en 

begränsning till bibliotek inom Stockholms län. Jag ville ha med bibliotek som 

hade någorlunda liknande förutsättningar samt låg i en kommun nära 

Stockholm. Jag tyckte det var en intressant tanke att se hur bibliotek nära 

Stockholms kommun arbetar, Stockholms kommun har ett stort utbud av 

bibliotek, teatrar och andra kulturinstitutioner. Via Internet besökte jag olika 

biblioteks hemsidor, läste vad som presenterades där samt försökte hitta en 

lista över personalen och genom den se om det var någon som arbetade med 

marknadsföringsfrågor. Lidingö stadsbibliotek hade jag i åtanke då jag läst en 

del om Bokomaten de invigde hösten 2004 och via deras hemsida kom jag i 

kontakt med Kristina Herrlander. På Nacka stadsbibliotek tog jag först kontakt 

med den i personalen som enligt Nacka kommuns hemsida arbetar med PR och 

marknadsföring av biblioteket men blev av henne hänvisad till enhetschef 

Anders Olsson. Av de tre informanterna hade jag träffat Marie Holmqvist 

innan vilket jag tror spelade roll för intervjun. Intervjuerna fick lite olika 

karaktär t.ex. hade Holmqvist redan under min praktik berättat om sitt arbete. 

Genom min praktik på Solna stadsbibliotek visste jag eller anade jag svaren på 

en del av frågorna vilket inte var fallet vid intervjuerna med Herrlander och 

Olsson. 

Innan intervjuerna valde jag att skicka frågorna till informanterna ifall de 

ville läsa dem innan. Jag fann det vara bra, det också innebar att informanterna 

hade en utskrift av frågorna framför sig under intervjun och själva kunde läsa 

dem. Informanterna hade i olika utsträckning läst frågorna innan intervjuerna. I 
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förberedande syfte hade jag även läst på respektive biblioteks hemsidor samt 

kommunernas hemsidor. 

Till intervjuerna om hur de olika biblioteken arbetar med marknadsföring 

hade jag 31 frågor, se bilaga, som kan delas in i olika grupper t.ex. information 

om informanterna, eventuell marknadsföringsplan och om biblioteken arbetat 

med någon kampanj och i sådana fall hur det gick till. Under intervjuerna kom 

även följdfrågor att ställas, de varierade från intervju till intervju. En ny fråga 

(fråga 27) uppstod under första intervjun och den ställde jag sedan till övriga 

informanter också. 

Intervjuerna tog drygt en timme och spelades in på band. Jag gjorde 

kompletterande anteckningar. Intervjuerna genomfördes på informanternas 

arbetsplatser vilket även gav mig tillfälle att titta på hur respektive bibliotek 

såg ut och hur de olika avdelningarna var placerade. Under intervjuerna fick 

jag även material i form av t.ex. broschyrer. Jag har i efterhand ställt några 

kompletterande frågor samt fått material skickat till mig via e-post. 

Intervjun med Marie Holmqvist om Kulturkvällen genomfördes också på 

hennes arbetsplats samt spelades in på band, den tog ca en timme. Även under 

den intervjun fick jag material i form av broschyrer, kopior av annonser, 

protokoll m.m. Förberedelserna inför Kulturkvällen inträffade under de fem 

veckorna som jag praktiserade på biblioteket (september till oktober). Det 

innebar att jag via personalmöten fick information om kvällen samt via samtal 

med övrig personal. 

Jag har redan nämnt att jag innan intervjuerna träffat Marie Holmqvist och 

att det kan ha påverkat intervjusituationen. Vid en intervju med någon bekant 

skulle det kunna påverka samtalet till att vara mer öppet samt göra det lättare 

att komma in på sidospår medan en intervju med en okänd informant kan 

innebära att båda håller sig till angivna frågor men att följdfrågor uppstår. 

Att använda intervjuer till undersökningsmaterialet har både fördelar och 

nackdelar. Bland fördelarna finns t.ex. mötet med en verklig person, något som 

saknas t.ex. vid enkätundersökningar. En intervju ger möjlighet att registrera 

informantens minspel och kroppsspråk samt utreda eventuella oklarheter kring 

frågorna. Det går att skapa en diskussion på ett annat sätt än om informanten 
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enbart svarar i ett skriftligt formulär. Nackdelar vid intervjuer skulle kunna 

vara att informanten vill framstå i god dager och därmed inte svarar 

sanningsenligt eller känner sig obekväm med situationen. Missuppfattningar 

kan uppstå som förhoppningsvis reds ut under intervjutillfället. Om intervjun 

spelas in på band skapar det en säkerhet för att intervjuaren får rätt information 

än om denne enbart gör anteckningar. 

En allt viktigare marknadsföringskanal för biblioteken är deras hemsidor. 

Under intervjuerna ställde jag frågor om arbetet med hemsidan t.ex. hur 

biblioteken arbetar med informationen som presenteras, vilken inställning som 

finns på biblioteken kring hemsidan och hur sidan används i marknadsföring. 

Vid ett flertal tillfällen besökte jag bibliotekens hemsidor och gick bl.a. igenom 

hur hemsidorna är upplagda, vad biblioteken fokuserar på och hur biblioteken 

väljer att presentera informationen. 

I uppsatsens slutskede skickade jag delar av uppsatsen till informanterna 

för att de skulle få möjlighet att komma med kommentarer. Texterna som 

skickades var de med direkt anknytning till intervjuerna. En av informanterna 

valde att höra av sig med kommentarer. 

Jag har redan nämnt att jag i och med intervjuerna besökte biblioteken och 

det resulterade i att jag som metod även använt mig av observationer. Solna 

stadsbibliotek observerades även under praktikperioden under hösten 2004. 

Teori: Marknadsföring tar en allt större plats i samhället och återfinns i 

stort sett överallt och hos många olika institutioner t.ex. Svenska kyrkan, men 

även på biblioteken.2 Marknadsföringsteorierna har genom åren genomgått 

förändringar. Under senare år har fokus gått från att sälja en speciell 

produkt/vara till att skapa varumärken och varumärkeslivsstilar. Förändringen i 

teorin kan ha medfört att vissa begrepp inom marknadsföring har blivit 

viktigare t.ex. positionering, att särskilja sig på marknaden men även 

segmentering, att nå speciella grupper och hos dem etableras som en stil. Jag 

kommer i uppsatsen diskutera marknadsföring ur ett varumärkesperspektiv och 

utgå från Naomi Kleins bok No Logo: no space, no choice, no jobs, no logo: 

                                                 
2 Svenska kyrkan, www.svenskakyrkan.se, sökord: “Letar du på rätt ställe?”, 2005-04-28. 
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märkena, marknaden, motståndet samt Håkan Lagergrens Varumärkets inre 

värden och se huruvida de tankarna återfinns i biblioteksvärlden. Böckerna 

representerar en dubbelhet inom marknadsföring och varumärken, å ena sidan 

något positivt, att hjälpa till att visa vad som finns och hur bra något är men å 

andra sidan är mycket av marknadsföringen kopplad till den kommersiella 

marknaden där det gäller att gå med vinst (rent ekonomiskt).3 

Med utgångspunkt i litteratur om marknadsföring kommer jag att använda 

mig av begrepp och termer vilka i litteraturen har en framträdande plats. 

Begreppen tillämpas på mitt insamlade material vilket ger en inblick om hur 

marknadsföring yttrar sig i biblioteksvärlden. Bland de viktigaste begreppen 

återfinns marknadsföringsplan: innebär att föreningen eller i det här fallet 

biblioteket gör upp en plan för marknadsföringen, positionering: 

företaget/biblioteket bestämmer hur man vill uppfattas och vad som är viktigt 

att trycka på vid marknadsföring t.ex. att man är först med något eller ledande 

inom en viss genre, segmentering: då det är viktigt inom marknadsföring att 

definiera vilka målgrupper t.ex. ett företag ska ha är segmentering ett sätt att 

utkristallisera grupper. Begreppen/termerna presenteras mer ingående i kapitel 

1.5 tillsammans med ytterligare begrepp/termer.. 

1.4 Tidigare forskning 
I Sverige har Greta Renborg arbetat med marknadsföring av bibliotek samt 

skrivit flera böcker och artiklar i ämnet. Att arbeta med bibliotekens PR utkom 

1970, vilken omarbetades och kom ut i nya omarbetade upplagor vid ett flertal 

tillfällen. Den sista omarbetade upplagan kom 1977 och heter Bibliotekens PR-

och kontaktarbete. Även om Bibliotekens PR- och kontaktarbete har många år 

på nacken är den ett intressant avstamp för uppsatsen. Det kan tilläggas att 

boken känns lite inaktuell när Renborg skriver om rädsla från besökarnas sida 

inför kortkatalogen samt att det finns skrivmaskiner på biblioteken som även 

kan nyttjas av besökarna. Men det går samtidigt att läsa boken och byta ut 

                                                 
3 Klein, Naomi, 2000, No Logo: no Space, no Choice, no Jobs, no Logo: märkena, marknaden, 
motståndet, passim. 
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kortkatalogen mot katalogen i datorn samt skrivmaskiner mot datorer. 

Renborgs bok behandlar frågor om t.ex. hur/varför biblioteken ska arbeta med 

PR/marknadsföring och vilka resurser som finns. Hon förespråkar ett utökat 

arbete med marknadsföring på biblioteken.4 

En av de böcker jag funnit mest användbar inför uppsatsen är Marketing 

concepts for libraries and information service av Eileen Elliott de Sáez. Boken 

beskriver marknadsföringens olika delar samt Elliott de Sáez använder sig av 

ett perspektiv med fokus på bibliotek och andra typer av informationscentra. 

Hon hänvisar och förhåller sig till Philip Kotler, ett ständigt återkommande 

namn inom litteratur om marknadsföring. Han har tillsammans med Alan R. 

Andreasen skrivit Strategic marketing for nonprofit organization, även den 

användbar för uppsatsen. Böckerna behandlar liknande ämnen men Elliott de 

Sáez inriktar sig mot bibliotek och därför har den var mest intressant inför 

uppsatsen. Den utkom första gången 1998 men finns i en andra utgåva från 

2002 med ett nytt kapitel om marknadsföring i den digitala tidsåldern.5 

Det finns ett par publikationer från IFLA (International Federation of 

Library Associations and Institutions) vilka behandlar olika aspekter av 

bibliotek och marknadsföring. I Adapting marketing to libraries in a changing 

and world-wide environment skriver Sissel Nilsen under rubriken ”Application 

of marketing techniques among libraries” om synliggörandet av biblioteket och 

vilka metoder bibliotekarier kan ta till i arbetet med det. Nilsen menar att 

marknadsföring av biblioteket börjar hos personalen och deras attityd till 

arbetsplatsen. Vidare anser Nielsen att det inte hjälper med 

marknadsföringskampanjer om inte personalen bemöter besökarna på ett 

tillfredsställande sätt.6 Samma tema återkommer även Christina Tovoté till i sin 

text ”Marketing and Swedish libraries. About the situation today and the 

 
Lagergren, Håkan, 1998, Varumärkets inre värden, passim. 
4 Renborg, Greta, 1977, s. 22, 32. 
5 Elliott de Sáez, Eileen, 2002, Marketing Concepts for Libraries and Information Services, passim. 
Andreasen, Alan R. & Kotler, Philip, 2003, Strategic marketing for nonprofit organizations, passim. 
6 Nilsen, Sissel, 2000, ”Application of marketing techniques among libraries”, s. 33 ff. 
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importance of visible librarians”.7 Tovoté menar att biblioteken måste 

synliggöra sin personal för att besökarna ska kunna få bästa tänkbara hjälp. 

Tony Leisner publicerade i samband med den 61: a IFLA konferensen 

1995 artikeln ”Should libraries engage in marketing?”, i vilken han tar upp 

frågor om vilken roll marknadsföring har för biblioteken, vad ett bibliotek är 

och bibliotekariens roll i marknadsföringen. Enligt Leisner är ett bibliotek mer 

än en byggnad böcker och bibliotekarien spelar en stor roll i att förmedla det. 

Han tycker att bibliotekarierna måste bli mer synliga och på så sätt hjälpa till 

att säkerhetsställa biblioteket som en viktig del av samhället.8 

Det finns tidigare uppsatser skrivna om marknadsföring eller ämnen som 

tangerar marknadsföring. Jag vill här nämna Yvonne Petterssons D-uppsats 

Marknadsföring av kulturverksamheter. En studie av 

marknadsföringsstrategierna på Stockholms stadsbibliotek, Stockholms 

stadsmuseum och Stockholms stadsarkiv. Pettersson gör utifrån Kotlers 

marknadsföringsteorier en jämförelse av marknadsföring inom ett ABM-

perspektiv. Pettersson konstaterar att marknadsföring förekommer på de tre 

institutionerna men att ett stort problem är de ekonomiska förutsättningarna. 

Vidare framkommer även en attitydförändring angående marknadsföring av 

kulturinstitutioner, något Pettersson anser viktigt.9 

En grundlig men något föråldrad överblick om vad ett folkbibliotek är samt 

innehåller ger Folkbibliotek i Sverige, Statens Offentliga utredningar från 

1984. Den är ett betänkande av folkbiblioteksutredningen från 1980 och tar 

bl.a. upp folkbibliotekens mål, uppgifter och medier. Folkbibliotek i Sverige 

har varit en intressant utgångspunkt för kapitlet om folkbibliotek samt 

synliggjort bibliotekens ständiga förändring vilket blir tydligt t.ex. i jämförelse 

med folkbibliotekets medier då och nu.10 

                                                 
7 Tovoté, Christina, 2000, “Marketing and Swedish libraries. About the situation today and the 
importance of visible librarians”, s. 40 ff. 
8 Leisner, Tony, ”Should libraries engage in marketing?”,61st IFLA General Conference – Conference 
Proceedings – August 20—25 1995, http://www.ifla.org/IV/ifla61/61-leit.htm, 2004-11-28. 
9 Pettersson, Yvonne, nr 2002:132, Marknadsföring av kulturverksamheter. En studie av 
marknadsföringsstrategierna på Stockholms stadsbibliotek, Stockholms stadsmuseum och Stockholms 
stadsarkiv, s. 11. 
10 Folkbibliotek i Sverige, 1984, Statens Offentliga Utredningar 1984:23, passim. 
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I uppsatsens slutskede kom jag i kontakt med Fia Söderbergs studie ”ID på 

spaning efter folkbibliotekets identitet”. Söderberg gör en översikt av 

forskning, främst i Sverige som gjorts rörande folkbibliotekets identitet mellan 

1995—2004. Hon skriver i den bl.a. om identiteter och profiler för 

folkbiblioteken, vilken roll ett folkbibliotek har samt om bibliotekarierollen. 

Resultatet av studien blir bl.a. att ett folkbibliotek är en komplex institution 

med svårigheter att sluta sig kring en identitet. Några trender inom 

biblioteksvärlden nämns bl.a. att det nu har ”blivit legitimt med 

marknadsföring” av folkbibliotek samt att ”man talar i termer av varumärke”. 

Enligt Söderberg finns det mycket på ett folkbibliotek användarna inte vet om 

samt ställer den öppna frågan ”hur säljer man ett bibliotek?”. Resultatet av 

studien blir att biblioteken måste bli bättre på att berätta om sin verksamhet 

och visa vad de har att bidra med i samhället. Hon påpekar vikten av 

profilering men menar om det ska ske på bästa sätt måste biblioteken genomgå 

”hårda prioriteringar”.11 

För att sätta in marknadsföring i ett samhällsperspektiv har Naomi Kleins 

No Logo: no space, no choice, no jobs, no logo: märkena, marknaden, 

motståndet varit intressant. Klein sätter varumärket i fokus och menar bl.a. att 

marknadsföring idag är baserad på att företag vill skapa livsstilsidentiteter 

genom starka varumärken som syns överallt. Hennes perspektiv är globalt och 

starkt kritiskt till varumärkeskulturen.12 

1.5 Marknadsföring 

1.5.1 Varför marknadsföra? 
Syns man inte finns man inte är det många som hävdar och grundtesen för 

marknadsföring är att just synliggörandet. Detta något kan vara allt från en 

produkt till en service. Enligt Svenska ordboken står ordet marknadsföra för 

                                                 
11 Söderberg, Fia, 2004, ”ID på spaning efter folkbibliotekets identitet”, 
http://dynamicweb.telia.com/www-dik-se/BF/stipendiet/2004/IDfolkbibliotek.pdf, 2005-04-29. 
12 Klein, 2000, passim. 
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”skapa efterfrågan på ny vara e.d.”.13 Marknadsföring är mer än att skapa 

efterfrågan. Även om varan är bra spelar andra faktorer en stor roll inför en 

marknadsföringskampanj t.ex. undersökning av de potentiella kundernas behov 

samt arbete för att skapa ett gott rykte om hela organisationen. Marknadsföring 

ska göra människor uppmärksamma på att det finns ”nya, bättre, billigare eller 

annorlunda sätt att tillgodose” deras behov samt kunna bemöta och identifiera 

vilka behoven är. Marknadsföring handlar om flera saker bl.a. samla 

information, formulera mål, planera strategier och utvärdera resultat.14 

Marknadsföring går till stor del ut på att sätta fokus på kunden/användaren av 

produkten eller servicen och skapa en god relation vilket bör resultera i att 

kunden/användaren kommer tillbaka. Marknadsföring av en service skiljer sig 

inte så mycket från att marknadsföra en produkt. En service kan ses som mer 

obestämbar och föränderlig samt är förgänglig på ett annat sätt än en produkt, 

den går t.ex. inte att förvara eller lagra som en produkt.15 

1.5.2 Termer inom marknadsföring 
I det här avsnittet behandlas termer/begrepp som används inom 

marknadsföring. Vissa kommer att anknytas till biblioteksvärlden samt 

återkommer i undersökningskapitlet/analysen. 

Efter att ha tagit del av litteratur om marknadsföring framträder flera 

begrepp som viktiga men där den s.k. marknadsföringsplanen har en 

särställning. I en marknadsföringsplan definierar organisationen/företaget (eller 

biblioteket) vad de behöver arbeta med i marknadsföringssyfte. Definitionen 

görs genom att ta ställning i flera frågor t.ex. göra en nulägesanalys: vilken 

slags verksamhet/marknad hör de till, vilken verksamhet vill de tillhöra, vad är 

viktigt att prioritera, vilka är målen, samt vilka styrkor/svagheter som finns. 

Enligt marknadsföringslitteraturen bör marknadsföringsplanen formuleras på 

ett sådant sätt att den kan läsas och användas av alla inom en organisation eller 

                                                 
13 Svenska ordboken, 1999, s. 638. 
14 Gezelius, Carl & Wildenstam, Per, u.å., ”Marknadsföring – en onödig kostnad eller en nödvändighet 
för framgång?”, i uppsatsförfattarens ägo. 
Elliott de Sáez, Eileen, 2002s, s. 1 f. 
15 Elliott de Sáez, 2002, s. 6 ff. 
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ett företag samt tydligt visa vilken målgruppen ska vara. Utifrån bl.a. målgrupp 

kan organisationen/företaget på ett effektivt sätt anpassa sin 

marknadsföringsstrategi. Marknadsföringsplanen är långsiktig samt innehåller 

information om budget för intäkter och kostnader.16 Av en 

organisations/företags marknadsföring är marknadsföringsplanen ett ”paraply” 

som hålls över de andra delarna. 

I dagens samhälle finns ett stort utbud inom de flesta branscher. I 

marknadsföringslitteraturen talas det därför om vikten av att positionera sig. 

Det innebär att den som vill marknadsföra sig ska skapa sig en plats i 

kundens/användarens medvetande, det gäller sedan att behålla platsen och inte 

låta sig petas ner t.ex. av en ny vara som introduceras på marknaden.17 Viktigt 

är förståelsen av hur organisationen/företaget uppfattas av omgivningen i 

nuläget samt i förhållande till sina konkurrenter. Det är även betydelsefullt att 

förstå vad målgrupperna har för förhållande till de beteenden som 

organisationen/företaget vill uppnå. Vidare är det viktigt att besluta hur och om 

organisationen/företaget ska försöka skilja sig från sina konkurrenter på något 

sätt samt offentliggöra sin positioneringsplan för andra. Vid positionering går 

det att utgå från en rad olika förutsättningar t.ex. att organisationen/företaget är 

först med någonting men också att det som erbjuds är ett alternativ till en redan 

befintlig liknande vara. Ytterligare förslag som ges är att positionera sig som 

specialist eller som billigast.18 

Vid sidan av positionering finns segmentering vilket används när 

organisationen/företaget definierar sina målgrupper. Målgrupperna delas in i 

mindre områden utifrån olika kriterier som geografiska t.ex. vilken del av 

kommunen invånarna bor i och demografiska t.ex. genom ålder, kön, inkomst, 

nationalitet och familjesituation. En typ av segmentering är 

                                                 
16 Elliott de Sáez, 2002, s. 203—207. 
Andreasen, Alan R. & Kotler, Philip, 2003, s. 64 f. 
Feurst, Ola, 1993, Praktisk marknadsföring, s. 130—135. 
17 Information från Företagsekonomiska Institutet, u.å., papper i uppsatsförfattarens ägo. 
Ries, Al & Trout, Jack, 1985, Positionering, s. 10. 
18 Ries, Laura, ”Positioning is alive and well”, från Företagsekonomiska Institutet, i uppsatsförfattarens 
ägo. 
Andreasen, Alan R. & Kotler, Philip, 2003, s. 166 ff. 
Ries, Al & Trout, Jack, 1985, s. 22 f. 
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livsstilssegmentering. Livsstilssegmentering går ut på att skapa profiler över 

hur människor lever och agerar. Även om personer kommer från samma 

sociala bakgrund med en liknade utbildning skiljer de sig åt genom olika 

intressen och aktiviteter. Enligt Elliott de Saéz måste tankarna om uppdelning 

genom segmentering uppfylla fler kriterier, det är bra om en målgrupp är så 

enhetlig som möjligt samt har en hanterbar storlek. Elliott de Sáez hävdar 

också att det går att identifiera bra grupper om svaret blir positivt på följande 

frågor: går det att skapa en medvetenhet hos målgruppen? Går det att på ett 

effektivt sätt göra servicen tillgänglig för målgruppen? Har målgruppen råd att 

använda servicen? Kan servicen göras godtagbar för målgruppen?19 Även om 

målgrupper kan identifieras med segmentering finns risker. 

Företaget/organisationen bör hålla i minnet att om människor synbart verkar 

passa i en grupp kanske inte så är fallet i verkligheten. Segmentering är ett sätt 

att skapa och upprätthålla fördomar och man ska vara mycket försiktig vid 

målgruppsindelning särskilt i de fall ett företag vill åt människors livsstilar. För 

att effektivt kunna arbeta med marknadsföring förstår jag om segmentering är 

av betydelse, det underlättar med en klar målgrupp att vända sig till. Ett 

folkbibliotek ska vända sig till alla människor i samhället och segmentering 

kan bli en svår fråga att ta ställning till om det gäller marknadsföring av större 

evenemang/tjänster/produkter som passar ”alla” medan segmentering säkert 

kan vara bra om biblioteket t.ex. har ett evenemang som klart riktar sig till en 

viss grupp t.ex. barn och i de fall besökarna faktiskt har olika behov. 

En återkommande modell som används vid analys är Bostonmatrisen. 

Bostonmatrisen, även kallad BCG-matrisen, används vid inventering av vad en 

organisation/företag har att erbjuda samt se vad som har utvecklingspotential. 

Idén med Bostonmatrisen är att alla varor, tjänster och produkter delas upp i 

olika grupper: grupp 1, en väletablerad vara som ger organisationen/företagen 

inkomst. Inom biblioteksvärlden är det den service/verksamhet vilken har 

störst stöd från användarna. I grupp 2 återfinns de tjänster/varor som har hög 

potential men som kräver höga ekonomiska resurser för att utvecklas. Elliott de 

                                                 
19 Elliott de Sáez, 2002, s. 114 ff. 
Andreasen, Alan R & Kotler, Philip, 2003, s. 142 ff. 
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Sáez ger som exempel bibliotekens webbaserade verksamheter. Med 

tillräckliga resurser kan grupp 2 utvecklas till grupp 3, vilka är de varor/tjänster 

som är ledande inom en specifik marknad. Ett bibliotek kan t.ex. vara ledande 

vad det gäller uppdaterade databaser. Grupp 3 kostar mycket pengar men kan 

omvandlas till grupp 1 genom att de får starkt stöd av användarna. I alla 

företag/organisationer finns även grupp 4. Där återfinns varor/tjänster som inte 

är aktuella för ögonblicket men som kan komma att efterfrågas. Finns ingen 

potential för varorna/tjänsterna i grupp 4 är det här eventuella skärningar kan 

förekomma enligt Elliott de Sáez.20 Ett problem som skulle kunna uppstå för ett 

bibliotek vid genomförandet av en analys efter Bostonmatrisen är att 

biblioteken inte är ekonomiskt vinstgivande på samma sätt som ett 

kommersiellt företag. Grupp 1 ska enligt matrisen ge en inkomst samt fånga 

upp den kostsamma grupp 3 och därigenom göra grupp 3 ekonomiskt lönsamt. 

Ett bibliotek kostsamma varor som t.ex. databaser går inte att göra ekonomiskt 

lönsamt utan de måste i stället få starkt stöd av användarna för att biblioteket 

ska kunna motivera inköp. 

En annan återkommande term i litteraturen är s.k. marketing mix, 

marknadsförings mix. Organisationen/företaget måste bestämma vad som ska 

erbjudas och hur man ska göra det som erbjuds tillgängligt. Målgruppen 

poängteras även här som mycket viktigt. Fokus i marknadsföringslitteraturen 

ligger även på de s.k. fyra P: na vilka står för produkt, pris, plats och 

påverkan/promotion. Produkt är alla produkter och all service som erbjuds 

samt deras ”funktioner, utförande, kvalitet, varumärke, sortiment”. Inom 

kategorin pris räknas de kostnader som uppstår för den potentiella användaren 

och organisationen/företaget kan välja mellan t.ex. ”lågpris, prestigepris, 

efterfrågebaserat.” För bibliotek kan pris vara en svår fråga, t.ex. huruvida 

biblioteket ska ta betalt för viss verksamhet. Elliott de Sáez skriver att många 

associerar (högt) pris med bra kvalitet, något som biblioteken måste ta hänsyn 

                                                 
20 Information från Företagsekonomiska Institutet, u.å., papper i uppsatsförfattarens ägo. 
Elliott de Sáez, s. 41 ff. 
En annan intressant modell är den s.k. SWOT-analysen där SWOT står för Strenghts, Weaknes, 
Opportunitys och Threats. SWOT används för att ge en helhetsbild av ett företag/organisation och Elliott 
de Sáez menar att bäst resultat nås om hela personalstyrkan får komma till tals. 



 16

till vid planering av marknadsföring. Plats är överallt där produkten/servicen 

görs tillgänglig för målgruppen, här är det bra att tänka på ”tillgänglighet, 

kanalsystem, distributionslösningar”. På ett bibliotek inkluderas öppettider i 

plats och öppettiderna gäller både för det fysiska biblioteket liksom det 

virtuella (öppet dygnet runt). De sätt organisationen/företaget sedan väljer att 

marknadsföra sig på återfinns inom påverkan/promotion som 

”direktmarknadsföring, annonsering, Internet”. Det återkommande temat med 

fokus på användaren finns även hos Philip Kotler. Kotler har omvandlat de fyra 

P: na till fyra C: n där produkt blivit ”customer (user) value”, värde för 

användaren, pris blivit ”user cost”, fokus är på användarens kostnad, inom 

plats ska hänsyn tas till användarens bekvämlighet ”user convenience” och 

plats ”user communication”, kommunikation med användaren. Eftersom 

målgrupperna sinsemellan ser olika ut förespråkas en marknadsföringsmix 

anpassad till varje målgrupp samt att hänsyn ska tas för den uppfattning som en 

målgrupp redan har inför organisationen, servicen eller produkten.21 

Judith A, Siess talar om sex P: n i The visible librarian. Siess lägger, vid 

sidan av produkt, pris, plats och påverkan, till två P: n, people (användarna) 

och ”point in time”. Med people/användarna menar hon att biblioteken noga 

måste undersöka vilka målgrupper som finns och försöka förstå hur 

användarna tänker t.ex. genom fokusgruppsundersökningar. Siess påpekar att 

många människor handlar utefter känslor och väljer den service de helt enkelt 

tycker om och som får dem att må bra. ”Point in time” menar Siess är att 

marknadsföringen ska ske vid rätt tidpunkt. Marknadsföring kan ske för tidigt 

eller för sent men Siess hävdar att den service som marknadsförs på ett 

bibliotek inte kan ha någon fel tid.22 

Som redan nämnts i teoridelen har varumärket och varumärkesidentitet 

fått en större roll inom marknadsföring. Definitionen av vad ett varumärke är 

tycker jag visar på en komplex innebörd. I Nationalencyklopedin beskrivs 

varumärke med att det dels används för att särskilja varor åt men också som en 

                                                 
21 Information från Företagsekonomiska Institutet, u.å., papper i uppsatsförfattarens ägo. 
Elliott de Sáez, 2002, s. 51 ff., 60, 67 ff. 
22 Siess, Judith A, 2003, The Visible Librarian. Asserting your Value with Marketing and Advocacy, s. 
27-33. 
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viktig del i ”individualiseringen av ett visst företags produkt” samt ”bärare av 

produktens image och goodwill”. Ett varumärke kan, enligt 

Nationalencyklopedin, vara bl.a. ett ord, en logotyp, en siffra eller en form (på 

t.ex. en förpackning).23 Både Klein och Lagergren skriver att ett varumärke kan 

vara nästan vad som helst vid sidan av mer tydliga varor: personer, städer och 

livsstilar. Ett varumärke ska vara en garanti för något, t.ex. bra miljöval eller 

ge en cool identitet.24 

                                                 
23 Nationalencyklopedin, www.ne.se, sökord: varumärke, 2005-03-18. 
24 Klein, 2000, passim. 
Lagergren, 1998, passim. 
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2 Om folkbibliotek 

2.1 Vad gör ett folkbibliotek? 
Den formen av folkbibliotek vi känner idag växte fram under årtiondena efter 

andra världskriget. Utvecklingen gick från att folkbiblioteken varit uppdelade i 

två bibliotekssystem: sockenbibliotek respektive folkrörelsebibliotek. De båda 

systemen försvann gradvis och under 1940-talet fanns enbart några få 

sockenbibliotek och folkrörelsebibliotek kvar. Från 1912 kunde 

bibliotekssystemen få statsbidrag och tankarna om att alla skulle ha tillgång till 

ett närliggande bibliotek fastslogs i biblioteksförfattningen 1930. I ett 

betänkande som presenterades 1949 drogs riktlinjer för folkbibliotekens mål 

t.ex. att ha ett brett utbud av medier samt arbeta med kultur- och 

utbildningsfrågor.25 

Enligt Bibliotekslagen ska alla människor ha tillgång till ett folkbibliotek 

och det är kommunerna som ansvarar för folkbiblioteken. Den myndighet som 

ansvarar för folkbiblioteken är Statens kulturråd, de kan t.ex. ge bidrag för 

projekt som främjar folkbiblioteket för bibliotekets utveckling samt utjämnar 

standarden mellan folkbiblioteken. Lagen säger också att folkbiblioteket ska 

arbeta för ökad läslust samt intresset för ”litteratur, information, upplysning 

och utbildning samt kulturell verksamhet”. Det ska vara gratis att låna litteratur 

men folkbiblioteken får ta ut avgifter för t.ex. kopiering.26 

                                                 
25 Folkbibliotek i Sverige, 1984, s. 31. 
26 Bibliotekslagen, 1996, § 2, § 3 & § 7, http://www.riksdagen.se/debatt/sfsr/index.asp, sökord: 
bibliotekslag, 2005-02-15. 
Nationalencyklopedin, www.ne.se, sökord: bibliotek, 2005-02-16. 



 19

Unesco kallar folkbiblioteket för ett ”lokalt kunskapscenter” till för alla 

vilket bl.a. förutsätter att folkbiblioteken placeras centralt i kommunen, har 

öppettider som är anpassade efter användarna samt har lokaler vilka lämpar sig 

för läsning och studier. Även Unesco pekar på vikten av avgiftsfria tjänster 

samt att de lokala folkbiblioteken utformar ett klart program över bibliotekets 

riktlinjer, mål och verksamheter. I manifestet (som Unesco utvecklat i 

samarbete med International Federation of Library Associations and 

Institutions, IFLA) finns en tolv punkter lång lista över folkbibliotekets 

uppgifter. Där återfinns tankarna om att främja barn och ungdomars intresse 

för litteratur samt arbeta för kulturell mångfald men även att folkbiblioteken 

ska arbeta med ökad kunskap för kulturarvsfrågor och forskning, ge 

samhällsinformation samt tillhandahålla information om användandet av 

informationsteknik.27 

Ett folkbibliotek har till uppgift att tillmötesgå ”alla” samtidigt som de har 

en rad specifika mål. Folkbiblioteken är också i ständig förändring. Samhället 

förändras, nya medier tillkommer och användarnas behov ändras. I artikeln 

”Vad utmärker framgångsrika bibliotek?” fungerar Sölvesborgs bibliotek som 

måttstock på ett framgångsrikt bibliotek i artikeln och anledningarna till 

bibliotekets goda resultat ska bl.a. vara att biblioteket gjort en omvärldsanalys 

och utifrån den gjort strategiska val, i det här fallet t.ex. satsningen på att vara 

ett lärcentra för studerande vid högskola, Komvux och folkhögskola m.fl. 

vilket lett till positionering av biblioteket. Vidare har biblioteket satsat på att 

bygga nätverk med nyckelpersoner inom kommunen samt synliggöra 

personalen och konkret visa på deras kompetens. En informations- och 

medieförsörjningsplan vilken täcker in försörjningen av information och media 

till allmänheten men även förvaltningar är viktig att utföra. Planen hjälper 

biblioteket att visa att man är en angelägen funktion för hela kommunen.28  

Frågan om ett bibliotek skulle vara ett bibliotek utan en bibliotekarie 

diskuterar Toby Leisner i artikeln ”Should libraries engage in marketing?”. 

                                                 
27  Svenska Unescorådets skriftserie nummer 2/2000, http://www.unesco-
sweden.org/dokument/tv%E500version2.pdf, 2005-02-20. 
28 Bergqvist, Christer, Persson, Roland & Redmo, Ulf, 2004, “Vad utmärker framgångsrika bibliotek?”,  
s. 18—20. 
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Leisner menar att utan bibliotekarierna skulle det fysiska biblioteket bara vara 

en byggnad med böcker och att det är den service och kunskap bibliotekarien 

förmedlar som gör byggnaden till ett bibliotek.29 

Fia Söderberg ger i ”ID på spaning efter folkbibliotekets identitet” en 

översikt över forskning i Sverige rörande folkbibliotekens identitet. Söderberg 

skrivet att bibliotekets identitet ser olika ut beroende på vem det är som 

betraktar biblioteket. Hon hänvisar till en artikel av Peter Engström och han 

menar att det finns tre olika uppfattningar om biblioteken: politisk, en om 

folkbibliotekssfären och en om brukarna. Engström talar om sju 

biblioteksidentiteter, fem traditionella: folkbildningsidentiteten, 

kulturförmedlingsidentiteten, fackkunskapsförmedlaren, katalogidentiteten och 

socialarbetaridentiteten. Två nyare identiteter är informationsorganiseraren och 

kunskapsmäklaren. Vikten av en tydlig identitet påtalas i samband med att 

invånarna i en kommun har ett stort utbud att ta del i. Biblioteken bör erbjuda 

medel för att täcka invånarnas informationsbehov.30 

2.1.1 Folkbibliotekens målgrupper 
Olika bibliotek har olika slags användare vilket medför att deras mål för t.ex. 

marknadsföring ser olika ut. Folkbiblioteken ska vara till för alla medborgare i 

en kommun. Däremot kan begreppet alla vara svårt, till och med omöjligt att 

kartlägga och tillgodose. Målgrupperna för t.ex. forskningsbibliotek kanske 

lättare kan urskiljas, eftersom det där rör sig om bl.a. studenter, forskare och 

lärare.31 Detta är ett problem även Söderberg påpekar i sin studie och hon 

menar att det leder till en otydlig identitet för biblioteken.32 I Bibliotekslagen 

står att folkbiblioteken ska ”ägna särskild uppmärksamhet” åt att tillgodose 

funktionshindrade, invandrare, andra minoriteter, barn och ungdomars behov 

                                                 
29 Leisner, Toby, 1995. 
30 Söderberg, 2004, passim. 
31  Renborg, Greta, 1977, s. 29 f. 
Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-24. 
Intervju med Anders Olsson, 2005-01-25. 
Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 
32 Söderberg, 2004, s. 23. 
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vad det gäller medier.33 Det stämmer in på vad informanterna säger, det är de 

grupperna deras respektive bibliotek särskilt lyfter fram. Informanterna säger 

även att det är kommunerna som valt fokusgrupper och de hänvisar inte till 

Bibliotekslagen.34 Även Unesco trycker på att folkbiblioteken ska ägna kraft åt 

ovan nämna ”specialgruppers” behov. Unesco gör också tillägget ”patienter på 

sjukhus och interner inom kriminalvården” samt menar att ett folkbibliotek ska 

vara till för alla oavsett ”ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk eller 

samhällsklass”.35 Allmänheten som folkbiblioteken ska vända sig mot behöver 

inte bara vara privatpersoner utan även föreningar som fackföreningar eller 

”hobbyföreningar”, politiker och media.36 

Mikael Löfgren kallar biblioteket en ”frizon för alla” och menar att 

bibliotekets plats i offentligheten är speciell då den hamnar vid sidan av 

offentliga rum som är knutna till den privata sektorn. Enligt Löfgren behöver 

allmänheten ett sådant offentligt rum där människor ska kunna komma bort 

från dagens konsumtionssamhälle.37 

Det är inte alla i samhället som går till biblioteken. Orsakerna kan vara 

olika saker men faktorer som spelar in är t.ex. geografiska och fysiska. En del 

har svårt att ta sig till ett bibliotek som ligger för långt bort, t.ex. barn eller 

personer med rörelsehinder. Andra människor kanske är negativt inställda till 

biblioteket av olika anledningar eller känner att det inte finns något för dem 

där.38 Marknadsföring handlar även om att nå ut till icke-besökarna. Det är 

viktig fråga för biblioteken enligt informanterna och kommer diskuteras vidare 

senare i uppsatsen.39 

                                                 
33 Bibliotekslagen, 1996, § 8 och § 9, http://www.riksdagen.se/debatt/sfsr/index.asp, sökord: 
bibliotekslag. 
34 Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-24. 
Intervju med Anders Olsson, 2005-01-25. 
Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 
35 Svenska Unescorådets skriftserie nummer 2/2000, s. 9. 
36 Elliott de Sáez, 2002, s. 80 f. 
37 Löfgren, Mikael, 2000, ”Frizon för alla”, Bibliotek – mötesplats i tid och rum, s. 58—67. 
38 Folkbibliotek i Sverige, 1984, s. 36 f. 
39 Se t.ex. intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-24. 
Intervju med Anders Olsson, 2005-01-25. 
Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 
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2.2 Vad folkbiblioteken kan marknadsföra 
Folkbiblioteken rymmer böcker, databaser, tidningar, tidskrifter, cd-skivor, 

film, och verksamheter som sagostunder och författarträffar. Det här avsnittet 

kommer att kartlägga vad biblioteken innehåller och vad som finns att 

marknadsföra. 

I Unescos folkbiblioteksmanifest står att läsa att ett folkbiblioteks medier 

och verksamheter inte ska ha ”någon form av ideologisk, politisk eller religiös 

censur och inte heller för kommersiella påtryckningar”.40 

Ett biblioteks innehåll är i ständig förändring även om det sker mer eller 

mindre synligt. I Folkbibliotek i Sverige, SOU från 1984 diskuteras frågan att 

det som vanligtvis förknippas med bibliotek: böcker, tidningar, tidskrifterna 

och fonogrammen får konkurrens från nya tekniska medier. Slående är att idag, 

2005, har fonogrammen i form av kassettband och LP-skivor nästan helt 

utkonkurrerats av CD-skivan.41 I t.ex. Solna har stadsbiblioteket valt att ställa 

undan alla LP-skivor i magasinet.42 Bokens framtid tas även den upp i 

Folkbibliotek i Sverige och boken anses vara en överlägsen form av media som 

inte kommer att hotas av den nya tekniken. De förutsägelserna är 21 år gamla 

och visserligen kan man konstatera att boken fortfarande är det största mediet 

på folkbiblioteken men den har fått konkurrens från t.ex. e-boken, vilken jag 

tror kommer att växa sig större inom de närmaste åren.43 Att folkbiblioteken 

ska kunna arbeta med olika slags medier tas också upp i Folkbibliotek i 

Sverige. De tar vid sidan av den tryckta boken även upp tidningar, tidskrifter, 

fonogram, noter, mikrofilm, artotek (utlåningsverksamhet av konstverk), 

program, utställningar, medier för invandrare och medier för läshandikappade. 

Av medierna har jag redan tagit upp förändringen av fonogrammen men även 

artoteken verkar vara på väg bort eller har redan försvunnit från biblioteken, 

likaså mikrofilmerna och talböckerna följs av DAISY-skivan.44 På dagens 

folkbibliotek återfinns vid sidan av det som Folkbibliotek i Sverige tar upp t.ex. 

                                                 
40 Svenska Unescorådets skriftserie nummer 2/2000, s. 10. 
41 Folkbibliotek i Sverige, 1984, Statens Offentliga Utredningar 1984:23, s. 33. 
42 Egna observationer, Solna stadsbibliotek hösten 2004. 
43 Folkbibliotek i Sverige, 1984, s. 33. 
44 Egna observationer, Solna stadsbibliotek, hösten 2004. 

 



 23

databaser, filmer (VHS men de byts nu ut mot DVD), datorer för 

Internetanvändning och redan nämnda e-böcker. Allt kan marknadsföras och 

Elliott de Sáez ger exempel på annat som finns på bibliotek och kan 

marknadsföras: låneservicen, fjärrlån, sökningar on-line samt Boken kommer-

verksamhet.45 Även Leisner samt Andreasen och Kotler påpekar vikten av att 

marknadsföra den service som bibliotekarierna utför. Ett problem är att service 

är något flyktigt och obestämbart. En service går inte att massproducera eller 

lagra som en bok eller bil. I de flesta fall är även en service förknippat med 

personen som utför den och det är svårt att byta ut personen mot någon annan, 

på ett bibliotek är det en bibliotekarie som arbetar i informationsdisken inte 

t.ex. en mekaniker eller frisör. En service är svår att marknadsföra och 

synliggöra och därför letar användaren efter andra saker än en fysisk vara som 

kan visa att servicen är bra. Det kan vara välkända företagsnamn eller om 

organisationen fått utmärkelser. Andreasen och Kotler skriver även om vikten 

med atmosfären runt en service t.ex. hur ett rum är inrett eller vilken kvalitet 

det är på broschyren som berättar om att servicen finns. Leisner menar att 

marknadsföring av en god service bäst sker genom en kedja av mun till mun-

reaktioner som följer då en användare fått ett bra bemötande på ett bibliotek. 

Om aldrig någon talar om biblioteket, negativt eller positivt, så är det heller 

ingen som märker att det finns.46 

I hela landet har bokutlåningen minskat på biblioteken. Anna Ehn, 

journalist på Upsala Nya Tidning, skriver i en artikel att trenden även är synlig 

på Uppsala stadsbibliotek. Där, liksom i övriga landet, ökar däremot 

användningen av bibliotekets datorer samt läsningen av tidningar och 

tidskrifter. Trenden går mot att biblioteken satsar på sina hemsidor och det 

virtuella biblioteket med tjänster som omlån, reservationer samt lån av e-

böcker.47 Ett bibliotek har gått från att bara vara på ett ställe som en fysisk 

byggnad till att nu vara tillgängligt överallt via datorer.48 

 
Folkbibliotek i Sverige, 1984, s. 51-69. 
45 Elliott de Sáez, 2002, s. 8. 
46 Leisner, Toby, 1995. 
Andreasen & Kotler, 2003, s. 319. 
47 Ehn, Anna, 2005, ”Färre boklån – men mer internet”, s. 2. 
48 Leisner, Toby, 1995. 
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2.3 Sammanfattning 
Ansvar för folkbibliotekens verksamhet har kommunerna och enligt 

Bibliotekslagen ska alla invånare ha tillgång till ett bibliotek. Bland 

bibliotekens uppgifter återfinns arbetet för att öka människors läslust, sprida 

kunskap, ge samhällsinformation m.m. Ett folkbiblioteks målgrupp är alla 

människor i samhället men fokus riktas ofta på vissa grupper t.ex. barn, 

ungdomar och funktionshindrade. Vid sidan av privatpersoner återfinns även 

föreningar av olika slag som målgrupper. Bland folkbibliotekens innehåll 

återfinns många olika delar. Dels finns det mer beständiga som böcker, 

tidskrifter och videofilmer men även tillfälliga evenemang som föredrag, 

sagostunder och utställningar. 

Förändringar sker ständigt av de medier biblioteken tillhandahåller. Nya 

tekniska uppfinningar ”konkurrerar” ut äldre medier. Detta medför bl.a. att 

personalen aktivt bör vidareutbilda sig men även att biblioteken måste göra val 

om vad de ska satsa på, byta ut och lägga till. Många användare väljer att 

använda bibliotekens datorer, något som ökat de senaste åren. Det sätter krav 

på biblioteken t.ex. ska de ha fungerande datorer, ett bra urval databaser samt 

personal som kan visa databaserna. 

Innebörden blir att folkbiblioteken har ett brett utbud att marknadsföra 

samt en målgrupp som innefattar alla invånare i en kommun. Vilka fördelar 

och/eller nackdelar det har för bibliotekens marknadsföring diskuteras senare i 

uppsatsen. 
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3 Marknadsföring på Solna, Lidingö och 

Nacka bibliotek 

3.1 Presentation av informanterna och deras bibliotek 
Marie Holmqvist och Solna stadsbibliotek: Marie Holmqvist har arbetat på 

huvudbiblioteket i Solna sedan den 13 april 2004 och är anställd för att arbeta 

med kommunikationsstrategier. Det hon i huvudsak arbetar med är 

programverksamhet, utställningsverksamhet, bibliotekets information och 

kontakter utåt. I tjänsten ingår även yttre pass i informationsdisk om 

sammanlagt 6,5 timmar i veckan. 

Holmqvist är utbildad bibliotekarie och innan hon kom till Solna 

stadsbibliotek har hon under ca 10 år arbetat på bibliotek samt under 13 år 

arbetat som kultursekreterare. Det är inom arbetet som kultursekreterare hon 

skaffat sig informations- och informatörserfarenheter. Marie Holmqvist har 

gått kortare kurser på en dag men har ingen annan utbildning i marknadsföring. 

Hon säger att ett stort intresse och direkt nödvändiga erfarenheter ligger bakom 

den kunskap hon nu innehar.49 

Solna stadsbiblioteks huvudbibliotek ligger centralt beläget i Solna 

centrum. Biblioteket är inrymt i tre våningar samt ett magasin i källaren och en 

fjärde våning med kontorslokaler för personalen.50 På biblioteket arbetar bl.a. 

tolv bibliotekarier, tio biblioteksassistenter, en informatör och en 

kulturpedagog. 

                                                 
49 Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-24. 
50  Egna observationer under hösten 2004 samt våren 2005. 
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I Solna finns förutom huvudbiblioteket ett filialbibliotek i Bergshamra. 

Stadsbiblioteket har även ansvaret för biblioteket på Solna gymnasium. 

Huvudbibliotekets budget är ca 19 miljoner kronor och av detta går ca 100 000 

kronor till marknadsföring som annonser, broschyrer och specialutskick. 

Engångskostnader kan tillkomma, under 2004 satte biblioteket upp en skylt 

med bibliotekets hemsideadress ovanför entrén. 

Antalet besökare på huvudbiblioteket är en vanlig vardag ca 1500 personer 

och 2004 hade biblioteken nästan 400 000 utlån av böcker och andra medier. 

Program och utställningar ökade från 80 stycken 2003 till 85 stycken 2004, 

inräknat filialen i Bergshamra.51 I verksamhetsplanen finns inriktningsmål 

formulerade t.ex. att ”sträva efter att öka tillgängligheten för 

funktionshindrade” samt ”arbeta läsfrämjande och därvid särskilt 

uppmärksamma barns och ungdomars behov av böcker och läsning”.52 

Solna kommun har ca 58 000 invånare och förväntas växa stort inom de 

närmaste åren.53 För att kunna möta det ökade trycket tar biblioteket i 

verksamhetsplanen för 2005 upp att kommunen inom en fyra års period 

behöver ett nytt filialbibliotek.54 

Kristina Herrlander och Lidingö stadsbibliotek: även Kristina 

Herrlander är utbildad bibliotekarie och har arbetat på flera bibliotek i hela 

landet. Under hennes år som bibliotekarie har hon arbetat med i stort sett allt 

på ett bibliotek, främst med barn- och ungdomsverksamhet. 

Sedan 1998 arbetar hon på sin nuvarande arbetsplats där hon har tjänst som 

PR-bibliotekarie med 10 timmar i veckan avsatta till att arbeta med 

marknadsföring. Inte heller Kristina Herrlander har någon utbildning i 

marknadsföring utan hänvisar till den yrkeserfarenhet hon samlat på sig under 

åren samt ett stort intresse för arbetet.55 

                                                 
51  Fakta från Solna biblioteks hemsida, www.solna.se/bibliotek. 
E-post, Barbro Borg, bibliotekschef, Solna stadsbibliotek, 2005-02-03, 2005-02-25. 
52 Borg, Barbro, ”Verksamhetsplan 2005 stadsbiblioteket”, 2005. 
www.solna.se/upload/Dokument/Bibliotek/Verksamhetsplan%202005.pdf. 
53 Solna kommuns hemsida, http://www.solna.se/templates/Page_solna_submenu.asp?id=3397. 
54 Borg, Barbro, ”Verksamhetsplan 2005 stadsbiblioteket”, 2005. 
55  Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 
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Lidingö stadsbibliotek ligger centralt beläget vid centrum i Lidingö. 

Biblioteket ligger i en egen byggnad och består av två plan samt ett magasin i 

källaren.56 På biblioteket arbetar 9 bibliotekarier samt 10 biblioteksassistenter. 

I Lidingö är alla biblioteksfilialer nedlagda och idag återstår endast 

huvudbiblioteket. Bibliotekets budget är drygt 12 miljoner kronor och den 

budget Kristina Herrlander administrerar är ca 100 000 kronor. Av det går ca 

en femtedel till annonsering.57 

En vanlig vardag har biblioteket ca 1 000 besökare och antalet utlån under 

2004 av böcker och andra medier var drygt 300 000. Under 2004 ordnade 

biblioteket 28 föredrag/program för vuxna samt 17 för barn och ungdomar. 

Under 2004 anordnades på biblioteket 14 olika externa utställningar samt i den 

återkommande utställningen Månadens förening deltog sju olika föreningar. 

Vid tre tillfällen anordnade biblioteket författarträffar för skolklasser där fyra 

klasser deltog vid varje tillfälle.58 

Lidingö stadsbibliotek introducerade under 2004 Bokomaten i Sverige. 

Bokomaten är placerad strax utanför entrédörrarna och innehåller i nuläget ca 

900 böcker, både för barn och vuxna och det går att låna böcker 24 timmar om 

dygnet.59 

Även i Lidingö kommun prioriteras personer med funktionshinder samt 

barn och ungdomar. Stadsbiblioteket har satt upp mål och riktlinjer för hur de 

ska arbeta mot funktionshindrade. Bland målen återfinns t.ex. att den fysiska 

miljön ska vara handikappanpassad så även information om biblioteket och 

verksamheten. 

Folkmängden i Lidingö kommun har under de senaste åren växt samt 

fortsätter att växa och är nu uppe i drygt 41 000 invånare.60 

Anders Olsson och Nacka stadsbibliotek: Anders Olsson arbetar som 

enhetschef på huvudbiblioteket i Nacka och har varit anställd sedan 1998. Han 

                                                 
56  Egna observationer, 2005-01-26. 
Information från Kristina Herrlander, e-post 2005-03-08. 
57  Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 
58 Information från Kristina Herrlander, e-post 2005-02-03 samt 2005-03-08. 
59 Information från Kristina Herrlander, e-post 2005-02-03 samt 2005-03-08. 
”Välkommen till Lidingö stadsbibliotek”, Informationsbroschyr om Lidingö stadsbibliotek. 
60 Information från Kristina Herrlander, e-post 2005-02-03. 
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är utbildad bibliotekarie och har bl.a. arbetat på fängelsebibliotek och 

arbetsplatsbibliotek. Mellan 1993—1998 arbetade han som mediekonsulent på 

Bibliotekstjänst (BTJ). En mediekonsulent arbetar med kontakt mellan 

bibliotek och BTJ vad gäller t.ex. sambindningslistor och information om 

böcker och bokutgivning. 

Anders Olssons nuvarande tjänst som enhetschef innefattar ansvar för den 

dagliga driften på biblioteket med allt från ekonomi, budget, arbetsmiljöansvar, 

visst personalansvar samt yttre tjänst i informationsdisk. Han har inte någon 

utbildning i marknadsföring utan har lärt sig mycket via arbetet som 

mediekonsulent. Under tiden på BTJ gick han kurser men de handlade i första 

hand om säljande även om marknadsföring ingick. Han satt också med i en 

ledningsgrupp inom BTJ där han varje månad hade möten med bl.a. 

informatörer.61 

Huvudbiblioteket i Nacka ligger liksom huvudbiblioteket i Solna i ett 

köpcentrum, Forum Nacka. Nacka huvudbibliotek är inrymt i ett våningsplan 

samt personalutrymmen på ytterligare ett plan. Under 2004 anordnades 42 

program varav 24 var för barn. Enligt Olsson är den målgrupp biblioteket 

främst prioriterar är barn och ungdomar. 

På huvudbiblioteket arbetar 15 personer och de använder sig inte av de 

traditionella begreppen bibliotekarie och assistent utan är alla 

biblioteksmedarbetare. Av tjänsterna på biblioteket är 8,5 

bibliotekarietjänster.62 Vid sidan av huvudbiblioteket finns även 

biblioteksverksamhet på sex andra ställen i kommunen.63 Budgeten uppgår till 

29 miljoner kronor varav huvudbiblioteket har 7 miljoner kronor exklusive 

personalkostnader. Biblioteket har inga budgeterade pengar som ligger centralt 

för marknadsföring. Enligt Anders Olsson går det åt ca 100 000 kronor till 

tryckkostnader samt kostnader som uppstår i samband med 

 
Lidingö kommun: http://www.lidingo.se/net/Lidingo+Stad+Ex/Om+staden/Statistik/Inv%e5nare. 
61  Intervju med Anders Olsson, 2005-01-25. 
62  Egna observationer 2005-01-25. 
Intervju med Anders Olsson, 2005-01-25. 
E-post från Anders Olsson, 2005-03-30. 
63  Bibliotekens hemsida:  
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programverksamhet. Huvudbiblioteket har ca 1200 besökare/dag och under 

2004 hade biblioteket drygt 180 000 utlån av böcker och andra medier. 

Nacka kommun har idag ca 78 000 invånare och precis som både Solna 

kommun och Lidingö kommun förväntas kommunen att växa under de 

kommande åren. Hur biblioteken ska bemöta den ökande folkmängden 

behandlas bl.a. i en biblioteksutredning för Nacka kommun.64 

3.1.1 Skillnader och likheter på biblioteken 
De tre folkbiblioteken i uppsatsen är alla huvudbibliotek samt ligger i 

kommuner angränsande till Stockholm. Ytterligare gemensamma nämnare är 

att de ligger centralt belägna nära kommunikationer samt affärscentrum vilket 

medför att många människor passerar varje dag. Kommunerna är alla växande 

kommuner, däremot varierar invånarantalet något. 

Lokalmässigt ser bibliotekens fysiska förutsättningar olika ut, t.ex. har 

Nacka bibliotek ett öppet magasin samt Solnas tre våningsplan. I Solna och 

Lidingö finns speciella lokaler för programverksamhet och utställningar medan 

allt sådant i Nacka sker ute i biblioteket. Även i Solna och Lidingö använder 

biblioteken sig av hela bibliotekslokalen vid utställningar och program. 

Budgeten varierar något mellan de tre biblioteken men budgeten/summan 

för marknadsföring ligger på ungefär samma nivå (ca 100 000 kronor). I Solna 

och Lidingö finns personal speciellt anställd för arbetet med marknadsföring 

och med egen budget medan biblioteket i Nacka inte har någon speciellt 

anställd eller något budget avsatt direkt för marknadsföring. 

Antalet bibliotek i kommunerna varierar, Lidingö huvudbibliotek är 

ensamt medan det i Solna finns en filial och ett gymnasiebibliotek och i Nacka 

finns sex andra bibliotek. Bibliotekens besökarantal ligger någorlunda jämnt 

mellan 1 000—2 000 personer/dag och antalet utlån mellan ca 200 000—

400 000/år. 

 
http://www.nacka.se/default/PlatsID.888/vis.1/url.http://infobanken.nacka.se/www/bibliotek/Nsb/karta.ht
m. 
64  Nacka kommuns hemsida: http://www.nacka.se/default/PlatsID.219/vis.1. 
Jacobsson, Maria, 2005, ”Biblioteksutredningen”, s. 10 f. 
E-post från Anders Olsson, 2005-03-30. 
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Även genomförda program och utställningar på biblioteken ligger på 

liknande siffror med en liten övervikt för biblioteket i Solna. Alla tre 

biblioteken har barn och ungdomar som prioriteringsgrupper vilket bl.a. 

avspeglar sig i att biblioteken ordnar många aktiviteter för de grupperna.65 

3.2 Folkbiblioteken och deras marknadsföring 

3.2.1 Personal och marknadsföring 
På Solna stadsbibliotek är Marie Holmqvist heltidsanställd för att arbeta med 

kommunikationsstrategier, hon har som nämnts även yttre tjänst. Holmqvist 

har det övergripande ansvaret för marknadsföringen tillsammans med 

bibliotekschef Barbro Borg. De flesta andra i personalen brukar delta i större 

eller mindre utsträckning när det handlar om olika projekt som ska 

genomföras. Personalen, både bibliotekarier och assistenter, är uppdelade i 

olika team där det finns ett barn- och kommunikationsteam med personal som 

är intresserad av att ta över vissa av marknadsföringsuppgifterna som att 

affischera och göra skyltar.66 

Kristina Herrlander är PR-bibliotekarie i sin titel, en titel som enligt 

Herrlander hon börjar bli ensam om att ha bland landets bibliotekarier.67 I en 

artikel i DIK forum kallar Joneta Belfrage, chef för affärsutvecklingen på BTJ, 

1970- och 80-talen för ”PR-bibliotekariernas tid”.68 Herrlander har 10 timmar 

per vecka avsatta för arbetet med marknadsföring, vilket i praktiken blir ca 15 

timmar. Tillsammans med bibliotekschef Gunnel De Geer Tolstoy har hon 

huvudansvaret för vad som ska marknadsföras på Lidingö bibliotek. Enligt 

Herrlander är hela personalen med och arbetar i marknadsföringsfrågorna och 

hon ser sig själv som en ”påminnare”, någon som t.ex. på personalmöten tar 

                                                 
65 Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-24. 
Intervju med Anders Olsson, 2005-01-25. 
Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 
66  Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-24. 
67 Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 
68 Bergstedt, Eva, 2004, “Så ska biblioteken synas och höras”, s. 20. 
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upp frågan att biblioteket och personalen kan och ska arbeta med 

marknadsföring.69 

På Nacka huvudbibliotek arbetar personalen i olika arbetslag och de olika 

arbetslagen ansvarar för sin verksamhets marknadsföring. Varje vecka har 

biblioteket arbetsplatsträffar där personalen går igenom vad som ska göras 

samt om det är något som behöver marknadsföras. Det är sedan Anders Olsson 

som undersöker de ekonomiska möjligheterna. Biblioteket har inte någon 

central marknadsföring och inte heller några speciellt budgeterade pengar som 

ligger centralt för marknadsföring. Det finns en anställd med PR-ansvar men 

tjänsten har gått ut på att stötta personalen kring kontakter. Olsson påpekar 

också att biblioteket inte kunnat lägga så mycket resurser på den uppgiften. 

Huvudansvaret för marknadsföringen på Nacka stadsbibliotek ligger centralt på 

bibliotekschefen Annette Johansson medan det är de olika biblioteksenheterna 

får avgöra vad respektive bibliotek lokalt ska marknadsföra samt 

enhetscheferna som har det ekonomiska ansvaret.70 

På alla tre biblioteken inkluderas hela personalen i arbetet med 

marknadsföring genom att marknadsföringsfrågor diskuteras vid 

personalmöten eller att de arbetar i grupper med t.ex. program samt annan 

verksamhet. Personalen är även bibliotekets ansikte utåt och marknadsför 

verksamheten i sitt bemötande med besökarna i t.ex. informationsdiskarna. 

Solna stadsbibliotek har i sin biblioteksplan tagit upp vikten med ett bra 

bemötande samt att personalen är väl synlig genom att bära en skylt på vilken 

det står bibliotekarie samt Solna stadsbibliotek.71 Även på Nacka och Lidingö 

bibliotek anses det vara viktigt med synlig personal bl.a. genom att bära 

skyltar.72 Vikten av synliga bibliotekarier påpekar även Karin Josephson, 

bibliotekarie vid Solna stadsbibliotek. Ett sätt att synliggöra bibliotekarierna, 

enligt Josephson är att de rör sig ute på golvet och inte bara sitter bakom 

informationsdisken, disken kan lätt bli ett hinder som gör att en del besökare 

                                                 
69 Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 
70 Intervju med Anders Olsson, 2005-01-25. 
71  ”Biblioteksplan för Solna”, 2005-02-17, 
http://www.solna.se/upload/Dokument/Bibliotek/Biblioteksplan%20031021.pdf. 
72  Intervju med Anders Olsson, 2005-01-25. 
Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 
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tycker det är svårt att närma sig bibliotekarien. Hon nämner även ett tillfälle 

när personalen på Solna stadsbibliotek bar banderoller med texten bibliotek på 

i syfte att det skulle synas vilka som arbetade där.73 Sissel Nielsen skriver i sin 

artikel ”Application of marketing techniques among libraries” att det är 

personalen ute i biblioteket som skapar den bild besökarna får av biblioteket 

samt att dyra marknadsföringskampanjer inte hjälper om inte besökarna blir väl 

bemötta av personalen.74 Christina Tovoté påpekar betydelsen av synliga 

bibliotekarier i artikeln ”Marketing Swedish libraries. About the situation 

today and the importance of visible librarians”. Tovoté menar att den synliga 

bibliotekarien t.o.m. hjälper till att värna om demokratin t.ex. hur skulle någon 

kunna få hjälp med informationssökning om denne inte hittar bibliotekarien? 

Förslag, enligt Tovoté, hur biblioteken ska synliggöra personalen är bl.a. att de 

ska bära synliga skyltar, våga vara personliga samt visa bilder av personalen i 

foldrar och broschyrer.75 Att använda sig av bilder på personalen är något 

biblioteken gjort både i Lidingö och i Solna, på biblioteket i Lidingö i en folder 

som presenterar bibliotekets verksamhet och i Solna i informationshäftet 

Solnaguiden 2005, ett häfte med information om kommunen.76 Toby Leisner 

förespråkar att biblioteken även ska marknadsföra bibliotekarierna och inte 

bara bibliotekens verksamhet. Han menar att en bibliotekarie borde finnas i 

människors medvetande i samma utsträckning som att de kan tala om sin läkare 

eller advokat. Det går, enligt Leisner, inte att bara sitta och vänta på 

biblioteken på förändringar utan bibliotekarierna måste ta steget ut i samhället 

och göra sig synliga. Han skriver vidare att en byggnad med böcker inte är ett 

bibliotek om det inte finns en bibliotekarie.77 

Svensk Biblioteksförening säljer sedan en tid tillbaka t-shirt med tryck på 

associerbara till biblioteksvärlden t.ex. foliant, gallrad och ej hemlån.78 Frågan 

                                                 
73 Intervju med Karin Josephson, 2004-12-08. Intervjun med Karin Josephson skedde inte i syfte att 
användas i uppsatsen men då jag fann delar av den intervjun intressant att ha med i uppsatsen skedde så. 
74 Nielsen, Sissel, 2000, ”Application of marketing techniques among libraries”, s. 36. 
75  Tovoté, Christina, 2000, ”Marketing Swedish libraries. About the situation today and the importance 
of visible librarians”, s. 42 ff. 
76 ”Välkommen till Lidingö stadsbibliotek”, Informationsbroschyr om Lidingö stadsbibliotek. 
”Solnaguiden” 2005, Solna kommun, s. 4. 
77 Leisner, Toby, 1995. 
78 Svensk Biblioteksförening, 2005-04-07: www.biblitoteksforening.org/butik/profil.html. 
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är om biblioteksbesökarna kopplar texten till biblioteksyrket, termen foliant 

kanske inte alla vet betydelsen av. 

Bibliotekarien blir ett varumärke som hjälper till att skapa en bild av hur 

biblioteket uppfattas. Att vara synliga och tillmötesgående anses stärka både 

bibliotekarien och bibliotekens roll i samhället. Bibliotekariens roll förändras 

när medierna förändras och enligt Elliott de Sáez ändras även kontakten med 

användaren till att även innefatta kontakt via Internet. Hon tar upp ett flertal 

”nya” roller för bibliotekarien med anknytning till ”a global net-work 

environment”: navigatörer, pedagoger, förmedlare, utvärderare av information 

och organisatörer av information.79 Som motpol till det är den diskussion om 

bibliotekariens roll Harry Järv för i artikeln ”Bibliotekarierollen är sig evigt 

lik” där han menar att bibliotekarien i alla tider har haft liknande uppgifter 

medan det är verktygen som förändrats samt det viktiga är bibliotekarien som 

behärskar de senaste teknikerna.80 Jag är benägen att följa Järvs linje och påstå 

att en bibliotekarie är navigatör, pedagog, förmedlare, utvärderare av 

information och organisatör av information även vid den kontakt med 

användarna som uppstår utanför Internet/det virtuella biblioteket. En 

bibliotekarie är även i det fysiska biblioteket t.ex. navigatör och pedagog bl.a. 

vid referenssamtal, bibliotekarien först ska ”navigera” fram till svar på 

användarens fråga samt visa hur användaren kan hitta sin information. Däremot 

blir kontakten med användaren annorlunda över Internet/det virtuella 

biblioteket än i det fysiska biblioteket. I det virtuella biblioteket t.ex. genom 

tjänsten att användarna kan chatta med en bibliotekarie förlorar personalen 

(men även besökaren) ansikte mot ansikte kontakten som annars bidrar till att 

bibliotekarien kan avläsa t.ex. ungefärlig ålder på användaren, något som kan 

ha betydelse vid förslag av informationskällor. De olika rollerna bildar 

tillsammans en varumärkesidentitet för bibliotekarien. John Stier menar i 

Lagergrens Varumärkets inre värden att identitet och roll är två skilda saker 

som hör ihop och är beroende av varandra: ”En roll handlar mer om 

                                                 
79 Elliott de Sáez, 2002, s. 137 f. 
80 Järv, Harry, 1991, ”Bibliotekarierollen är sig evigt lik”, s. 28 ff. 
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förväntningen på en viss given position eller situation, medan identitet handlar 

om vem jag är i den situationen.”.81 

3.2.2 Plan, kanaler och prioritet 
På biblioteken ser förutsättningarna för marknadsföring lite olika ut. Det som 

skiljer är bl.a. personalplaneringen, huruvida biblioteken har någon anställd 

som arbetar med marknadsföring och det finns även vissa ekonomiska 

skillnader. I Solna och Lidingö har biblioteken avsatt budget för 

marknadsföring vilket biblioteket inte gjort på samma sätt i Nacka. Däremot 

lägger de tre biblioteken ner ungefär lika mycket pengar på marknadsföring/år. 

De tre biblioteken har alla en verksamhetsplan men ingen nedskriven 

marknadsföringsplan.82 I Nacka planeras för att Kultur Nacka som bl.a. består 

av biblioteken och Nacka musikskola tillsammans ska ha en gemensam 

marknadsföringsplan och en gemensam marknadsföringsgrupp. Det hela ligger 

för närvarande i träda p.g.a. otillräckliga resurser. En idé som finns är att hela 

Kultur Nacka ska få ett gemensamt form-, text- och bildspråk. 

Biblioteken i Nacka har tagit fram en servicegaranti i form av en folder och 

Anders Olsson menar att för dem är det viktigt att marknadsföra vad besökarna 

kan förvänta sig av biblioteket och personalen. En service kanske inte alla 

besökare känner till enligt Olsson. Biblioteken i Nacka har varit bra på 

marknadsföring gentemot kollegor från andra bibliotek och de försöker ligga i 

framkant vad det gäller biblioteksutvecklingen. Däremot har de inte i lika stor 

utsträckning visat för besökarna vad biblioteken kan.83 Idéerna om ett 

gemensamt formspråk och servicegarantin är två sätt att bygga upp biblioteket 

som ett varumärke. Med ett tydligt formspråk kan användarna lättare känna 

igen vem det är som t.ex. ligger bakom ett evenemang. Servicegarantin är ett 

sätt att positionera sig samt visa användarna vad biblioteket står för. 

Bibliotekets varumärke blir här de riktlinjer de satt upp i garantin. Lagergren 

                                                 
81 Lagergren, 1998, s. 148. 
82 Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-24. 
Intervju med Anders Olsson, 2005-01-25. 
Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 
83 Intervju med Anders Olsson, 2005-01-25. 
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menar att det bakom ett starkt varumärke bl.a. finns ett klart budskap (i det här 

fallet Nackas servicegaranti).84 

Både på Lidingö bibliotek och på Solna bibliotek anser informanterna att 

det är viktigt med marknadsföring av det som inte syns direkt när besökarna 

kommer in på biblioteket. Här nämner både Herrlander och Holmqvist de 

databaser som finns tillgängliga på biblioteken, Herrlander poängterar även 

vikten av att lyfta fram tidskrifterna på biblioteket i Lidingö vilka finns på 

andra våningen och hon menar att de därför lätt kan glömmas bort av 

besökarna. Som ett led i att marknadsföra bibliotekets databaser har Solna 

stadsbibliotek under våren valt att placera information om tjänsten Boka en 

bibliotekarie på en ”öppettidsticka” som delas ut till besökarna tillsammans 

med information om att biblioteket prenumererar på flera databaser som 

artikeldatabaser och uppslagsverk. Stickan används som en 

marknadsföringskanal, under hösten 2004 gjorde biblioteket reklam för vad 

besökarna själva kan göra på webben. Solna bibliotek satsar mycket på att 

marknadsföra sin programverksamhet.85 Enligt den tidigare nämnda 

Bostonmatrisen behöver biblioteken göra en översikt över vilka verksamheter 

och tjänster som behöver marknadsföras för att kunna utvecklas och bli 

lönsamma. Eftersom både Herrlander och Holmqvist är medvetna om att 

databaserna är något osynligt som ska synliggöras arbetar de (omedvetet) efter 

Bostonmatrisen. Marknadsföring av de kostsamma databaserna så att de blir 

välkända för användarna genererar i sin tur lönsamhet för biblioteket av 

databaserna, det går att se en nytta av att köpa in databaserna. Det kan även bli 

ett sätt att locka nya besökare, biblioteket visar att det finns andra 

”attraktioner” än böcker och tidskrifter. 

Vid sidan av det dolda, som databaser, finns ändå böckerna och Herrlander 

påpekar att biblioteket har två sidor och är en mötesplats för både databaser 

                                                 
84 Lagergren, 1998, s. 22. 
85 Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-24. 
Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 
Öppentidstickan, Solna stadsbibliotek. 
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och böcker. Sedan hösten 2004 arbetar biblioteket i Lidingö med 

bokpresentation för allmänheten.86 

Alla tre biblioteken har barn och ungdomar samt personer med 

funktionshinder eller särskilda behov som specifika målgrupper, detta i linje 

med kommunens politik.87 Ett folkbibliotek är till för alla och Herrlander säger 

att deras målgrupp egentligen är alla invånare i Lidingö kommun. Lidingö 

bibliotek har inte gjort någon målgruppsundersökning men Herrlander skulle 

väldigt gärna vilja genomföra en. Två stora hinder Herrlander påpekar är 

avsaknaden av tillräckligt med tid och pengar. Hon tycker också det är viktigt 

att genomföra en sådan undersökning på ett professionellt sätt.88 I Solna 

genomför biblioteket med jämna mellanrum enkätundersökningar bland 

besökarna, senast var under våren 2005. I den enkäten fick besökarna bl.a. 

betygsätta personalens bemötande, urvalet av litteratur, musik och spelfilm 

samt webbsidan. Det fanns även utrymme för att ge förbättringsförslag.89 Även 

i Nacka genomförs enkätundersökningar. Vartannat år är det biblioteket själva 

som gör undersökningen och vartannat år Temo för Nacka kommuns räkning.90 

Under 2004 genomfördes en biblioteksutredning i Nacka som blev klar under 

våren 2005. Till utredningen gjordes målgruppsundersökningar och där 

använde sig utredningsgruppen av fokusgrupper. Utredningsgruppen 

definierade först bibliotekets målgrupper genom segmenteringsprincipen och 

utifrån det valdes fokusgrupperna. De målgrupper som definierades var: 

”pensionärer, barn, ungdomar, sällan besökare, småbarnsföräldrar, föräldrar till 

barn med funktionshinder, hemtjänsten, vuxenstuderande, personal i stadshuset 

och personer med svenska som andraspråk”. I resultatet går att läsa att 

besökarna ser biblioteket som en mötesplats där det ska finnas tillgång till 

information av olika slag t.ex. i aktuella böcker. Många såg biblioteket som en 

                                                 
86 Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-24. 
Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 
87 Borg, Barbro, Verksamhetsplan 2005 stadsbiblioteket, 2005. 
Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-24. 
Intervju med Anders Olsson, 2005-01-25. 
Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 
88 Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 
89 Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-24. 
Borg, Barbro, e-post med enkätfrågorna, 2005-02-03. 
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plats för lärande samt ansåg att programverksamheten var en viktig del av 

biblioteket. Flera av besökarna efterlyste bättre marknadsföring av bibliotekets 

utbud och främst av det som finns utöver böcker.91 Här framkommer faran av 

segmentering. Målgrupperna tycks täcka en stor del av besökarna men det går 

att hitta grupper som inte är representerade t.ex. vuxna förvärvsarbetande vilka 

ofta besöker biblioteket. Om nu biblioteken ska vända sig till alla borde en 

enkätundersökning även innehålla alla. 

Ett mål med att marknadsföra bibliotekens verksamhet kan vara att nå dem 

som aldrig eller sällan använder sig av ett bibliotek. Vilka dessa icke-besökar 

grupper är kan variera från bibliotek till bibliotek och uppsatsens informanter 

nämner alla olika grupper. Anders Olsson tar upp nyblivna föräldrar som 

biblioteket försöker fånga in på barnavårdcentralen i och med gåvan Barnens 

första bok. På barnavårdcentralen får alla nyblivna föräldrar ett kort som de 

kan lösa in på biblioteket och samtidigt få en genomgång av vad som finns. De 

bjuder även in alla sexåringar i kommunen samt skickar information till 

barnens föräldrar.92 Kristina Herrlander ser till alla som inte använder 

biblioteket och menar att en bättre anslagstavla vid bibliotekets entré vore ett 

sätt att nå dem som bara hastar förbi. Lidingö bibliotek planerar viss 

programverksamhet utanför biblioteket. Under våren 2005 kommer de bl.a. att 

ordna en poesikväll på en restaurang i Lidingö centrum och Herrlander tror att 

biblioteket på det sättet kan få nya besökare. I och med införandet av 

Bokomaten har även de besökare som inte hinner till biblioteket möjlighet att 

låna böcker även när övriga biblioteket är stängt. Ett annat förslag Herrlander 

har på vad biblioteket skulle kunna göra är att se vilka som står som låntagare 

på biblioteket och sedan skicka information till dem som ej står med. Det hela 

faller på att det är tidskrävande samt kostar mycket pengar.93 Även Holmqvist 

ser tidsbristen som ett problem, det är svårt att hinna med att marknadsföra sig 

mot icke-besökarna. Det är något hon vill arbeta med, t.ex. gentemot personer 

 
90 Intervju med Anders Olsson, 2005-01-25. 
91 Jacobsson, Maria, 2005, Biblioteksutredningen, s. 13 f. 
92 Intervju med Anders Olsson, 2005-01-25. 
Författarens anmärkning: även biblioteken i Solna och Lidingö har Barnens första bok samt bjuder in 
sexåringar till biblioteken, då de får sitt första lånekort. 
93 Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 
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med funktionshinder och invandrare. Holmqvist har knutit kontakt med en 

paraplyförening som har olika invandrarföreningar under sig och de ordnade 

under 2005 en debattkväll på biblioteket samt kommer att ha en utställning i 

augusti 2005. Kontakt med föreningar är ytterligare ett sätt att komma i kontakt 

med nya grupper.94 I Nacka har de vänföreningar som ordnar 

programverksamhet med program som kan locka de som normalt inte kommer 

till biblioteket.95 

Trots att inget av de undersökta biblioteken har någon 

marknadsföringsplan har de ett liknande mål med sin verksamhet. Biblioteken 

vill fortsätta bygga upp och förstärka förtroendet hos kommunernas invånare så 

att de har en positiv bild av biblioteket. Invånarna i kommunen ska veta att det 

biblioteket står för samt gör är bra och att biblioteket ger en bra service. Deras 

varumärkesidentitet blir, om de lyckas med målen, en trovärdig och 

välfungerande institution. Att bygga upp en varumärkesidentitet är att se till 

helheten och inte till enskilda produkter. Många kommersiella företag bygger 

upp varumärkesidentiteter kring t.ex. att vara cool eller försöker skapa ett 

behov av att ”bli ett med favoritprodukten”. De vill genom marknadsföring 

berätta om varans ”innebörd” istället för egenskaper.96 

Biblioteken vänder sig alla i första hand till sina lokala tidningar vid 

annonsering av bibliotekens verksamheter. Anledningen är att biblioteken i 

första hand är till för invånarna i kommunen. Andra gemensamma 

marknadsföringskanaler biblioteken använder sig av (i mer eller mindre 

utsträckning) är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, broschyrer, affischer 

samt den egna hemsidan. I övrigt nämnde informanterna en rad andra sätt att 

marknadsföra verksamheten på: ABC-nytt, pressrelease, radio, Bok- och 

biblioteksmässan, kommunens taltidning, centrumets annonseringsblad, 

flygblad, Stockholm Town (en webbsida där det går att lägga in information 

om evenemang från vilken t.ex. Svenska Dagbladet sedan plockar det de tycker 

                                                 
94 Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-24. 
95 Intervju med Anders Olsson, 2005-01-25. 
96 Klein, 2000, s. 99 ff., 186 f. 
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är intressant), övriga tidningar t.ex. Aftonbladet, kommunens hemsida och 

utskick med e-post.97 

Av informanterna är det Kristina Herrlander som arbetar mest aktivt med 

bibliotekets hemsida. Det är hon som lägger in texterna på Lidingö biblioteks 

hemsida och även skriver en del av texterna. Planer finns att de olika 

avdelningarna själva ska ha ansvar över de sidor som handlar om respektive 

avdelning. Sedan hösten 2004 gör barn- och ungdomsavdelningen sina egna 

sidor och i framtiden kommer även personal med ansvar för Boken kommer 

samt talboksavdelningen jobba med sina sidor själva. Herrlander kommer ha en 

övergripande funktion som samordnare samt kontrollera att t.ex. länkar och 

liknande fungerar. Hon poängterar att det är viktigt med en korrekt startsida 

från början medan det går att ändra i efterhand på sidor som ligger längre ner 

på sidan (i förhållande till startsidan).98 På både Nacka och Solna stadsbibliotek 

är det andra personer än informanterna som arbetar med hemsidorna. I likhet 

med Herrlander fungerar webbredaktören i Nacka som en förmedlare vilken 

lägger ut texterna medan hela personalen kan bidra med att producera och 

diskutera fram innehållet. Även i Nacka diskuteras frågan om det virtuella 

biblioteket och de vill så småningom t.ex. göra alla databaser sökbara från 

vilken dator som helst, även utanför biblioteket. De vill komma bort från 

dagens lösenord som försvårar användningen av databaserna. Det skulle även 

öka bibliotekariens roll som pedagog, att lära besökarna söka själva i stället för 

att söka åt dom. Anders Olsson säger att om det är något som ska 

marknadsföras i framtiden så är det vilka databaser som finns och hur de kan 

användas. Han poängterar även arbetet med det virtuella biblioteket som den 

största trenden idag på biblioteken.99 I Solna har biblioteket bl.a. marknadsfört 

sin hemsida genom att sätta upp en skylt med adressen till sidan ovanför 

entrén. Den tidigare nämnda öppettidstickan gjorde under hösten 2004 reklam 

för vad besökarna själva kan göra via hemsidan och under våren 2005 gör 

                                                 
97 Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 
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stickan reklam för bibliotekets databaser. Vidare kommer bibliotekets sida i en 

informationsbroschyr som skickas ut till alla nyinflyttade i Solna kommun att i 

nästa upplaga innehålla en bild på skylten med webbadressen ovanför entrén. 

På Solna stadsbibliotek finns en webbgrupp och en bibliotekarie som är 

huvudansvarig för hemsidan men även övrig personal kan komma med åsikter 

samt bli tillfrågade om bidrag.100 Alla tre informanterna anser hemsidan vara en 

viktig marknadsföringskanal vars betydelse kommer att öka. 

Inom marknadsföring går det att placera hemsidan under alla tidigare 

nämnda sex P: na. Hemsidan med t.ex. databaser och funktioner för lån är en 

klar produkt som kan marknadsföras i sig men den är även en kanal att 

använda (påverkan/promotion) vid marknadsföring av bibliotekets övriga 

verksamhet. Plats inkluderar t.ex. bibliotekets öppettider. Hemsidan blir ett sätt 

att hålla biblioteket öppet dygnet runt och därigenom öka servicen för 

användarna. Den servicen kan vara viktig att marknadsföra eftersom många 

bibliotek är tvungna att dra in på öppettiderna till det fysiska biblioteket i 

händelse av nedskärningar i budgeten.101 Hemsidan med databaser är ett 

kostsamt projekt (pris), dels är databaser dyra men det krävs 

fortbildningskurser för personalen så att de ska kunna visa hemsidan och 

databaserna för användarna.102 Här gäller det att se i ett längre perspektiv och ta 

ställning till satsning av hemsideprojekt. En väl fungerande hemsida är ett 

måste för organisationer/företag i dagens samhälle och att ha personal vilka 

behärskar den en förutsättning det inte går att se förbi. Siess två tillägg: 

people/användarna och point/tidpunkt kan även de appliceras på hemsidan. Det 

är av vikt att tänka användarvänligt i och med utformningen av sidan och 

eftersom hemsidan kan uppdateras regelbundet är det relativt enkelt att välja 

rätt tidpunkt.103 

Enligt Herrlander skiljer sig marknadsföringen åt på Lidingö 

stadsbiblioteket mellan hemsidan och det fysiska biblioteket. På hemsidan 

försöker de trycka på bibliotekets katalog, de egna möjligheterna till 

                                                 
100 Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-24. 
101 Elliott de Sáez, 2002, s. 60 f. 
102 Rubin, Richard E, 1998, Foundations of Library and Information Science, s. 310 f. 
103 Siess, Judith A, 2003, s. 27—33. 
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interaktivitet samt databaserna. De vill slussa fler människor till bibliotekets e-

tjänster.104 En fördel med hemsidan vid marknadsföring är att informationen 

sprids direkt till alla användare, förutsatt att de har tillgång till Internet samt 

besöker bibliotekens hemsidor. Det är viktigt att konstruera hemsidan med 

informationen lättillgängligt så användaren hittar det hon/han söker.105 

De tre bibliotekens hemsidor skapas alla i samma mall som deras 

respektive kommuners hemsidor. Herrlander påpekar att det är hon och övrig 

personal som bestämmer innehållet men att hon är väldigt styrd av de mallar 

som finns. Ett gemensamt formspråk med kommunen är ett sätt att visa att 

biblioteket tillhör kommunen. Biblioteken får även tillgång till kommunens IT-

service om problem uppstår och den gemensamma mallen gör det lättare vid 

bearbetning av sidorna. Utseendet på sidan blir väldigt styrt och det kanske inte 

alltid överväger positivt.106 Det unika och vikten av positionering är viktiga 

delar i marknadsföringsteorin blir det svårt för biblioteken att skapa ett eget 

formspråk om de måste följa redan upplagda mallar från kommunen. Å andra 

sidan kan det vara av fördel att ha en liknande mall som kommunen, invånarna 

lär sig känna igen och hitta på ”sin” kommuns sida vilken kanske även gör det 

enklare vid besök på bibliotekets hemsida. 

Bibliotekens hemsidor innehåller alla kommuninformation överst på sidan 

samt visar nyheter, kommande program och andra aktualiteter som tävling och 

utförsäljning av tidskrifter på första sidan. Aktuell information/det senast 

inlagda presenteras högst upp på sidorna. Biblioteken i Solna och Nacka har 

för alla biblioteken i respektive kommun en gemensam startsida och vill 

användaren specifikt läsa om huvudbiblioteken får hon/han klicka på 

respektive länk. I Lidingö presenteras biblioteket på första sidan. Alla tre 

biblioteken har en innehållsförteckning vilket underlättar att söka på sidorna. 

Innehållsförteckningen innehåller länkar till sidor om t.ex. öppettider, 

databaser, bibliotekskatalogen, e-böcker, länkar, program, utställningar och 

                                                 
104 Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 
105 Jakobsson, Peter, 1998, Internet som strategiskt kommunikationsverktyg, s. 53, 58 f, 87. 
106 Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 



 42

andra tjänster som ”Fråga en bibliotekarie” och ”Boken kommer”. I Solna och 

Lidingö har de även en A till Ö lista över bibliotekens verksamheter. 

Texterna är överlag kortfattade och biblioteken väljer att visa mycket 

bilder, både på bibliotekens lokaler men även på författare som ska komma 

eller bara för att accentuera något evenemang. Många av texterna är skrivna 

med ganska litet typsnitt. På Lidingö biblioteks hemsida finns en funktion 

vilken gör texten lite större. Någon liknade funktion återfinns inte på Solna 

eller Nacka biblioteks hemsidor.107 På huvudbiblioteket i Nackas hemsida finns 

en digital karta över biblioteket med klickbara rubriker över bibliotekets 

innehåll, t.ex. skönlitteratur, facklitteratur, information och Internet-dator. 

Besökaren klickar på valfri rubrik och en markör visar på kartan var vald 

rubriks innehåll återfinns.108 

3.2.3 Kampanjer, positionering, varumärke, trender och strategier 
Kampanjer har genomförts vid olika tillfällen på de tre biblioteken. Den 

senaste kampanjen i Lidingö handlade om Bokomaten. Herrlander fick vara, 

som hon själv säger, en påminnare och påpeka vikten av att i ett tidigt stadium 

tänka på marknadsföring. Planeringen för kampanjen började i januari 2004 

och Herrlander samarbetade med kommunens informationsavdelning samt 

företaget bakom Bokomaten med att lägga upp en plan för hur 

marknadsföringen skulle gå till. De diskuterade vilken tidpunkt som var bäst 

för en pressrelease av nyheten och den skedde i juni, en månad som ansågs 

vara en nedåtperiod för andra nyheter. I och med pressreleasen hörde flera 

medier av sig, bl.a. Stockholms radio för en intervju. Ett beslut togs att delta i 

Bok- och biblioteksmässan samt att installera Bokomaten efter mässan, vilken 

äger rum i september/oktober. Installationen skedde i november och blev 

uppmärksammad i hela Sverige samt i övriga Norden. Någon uppföljning har 

det inte blivit p.g.a. tid- och pengabrist. Däremot märker Herrlander vid samtal 

                                                 
107 Solna stadsbibliotek: www.solna.se/bibliotek. 
Lidingö stadsbibliotek: www.lidingo.se. 
Nacka stadsbibliotek: www.nacka.se/bibliotek. 
108 Nacka stadsbibliotek: www.nacka.se/bibliotek. 
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med besökare om Bokomaten att det är många som känner till den.109 Ingen 

speciell budget skapades för marknadsföringen av Bokomaten utan det 

finansieras löpande från IT-kontoret samt med pengar från Kulturrådet.110 

Solna stadsbibliotek lyfte under hösten 2004 fram Kulturkvällen, vilken 

kommer att behandlas separat i kapitel 4. Bland övriga kampanjer kan nämnas 

den för bokrean 2004 då biblioteket sålde utgallrade böcker. Holmqvist 

använde sig främst av de stora skyltfönster biblioteket har dels ut mot 

centrumet men även ut mot en parkering. Ordet bokrea sattes upp med stora 

bokstäver, allt eftersom fylldes informationen på med datum och pris, 

meningen var att det skulle hända något med informationen och skapa 

nyfikenhet. En annons om bokrean sattes in i lokaltidningen först under samma 

vecka som bokrean pågick. Inte heller här gjordes någon uppföljning men 

resultatet av kampanjen var slutsåld bokrea och massor av besökare.111 De två 

främsta anledningarna som nämns till varför ingen uppföljning gjorts är 

tidsbrist samt ekonomiska begränsningar. 

Nacka bibliotek deltog under hösten 2004 i den riksomfattande kampanjen 

för Kunskapsåret. Biblioteket arbetade med Lärforum och de pengar som 

användes kom från vuxenutbildningen. Marknadsföring skedde genom 

annonsering, affischering samt utskick av internbjudningar. Trots en 

omfattande marknadsföringskampanj uteblev besökarna och vad det beror på 

menar Olsson är svårt att säga. Kampanjen kan ha riktats på fel ställen eller så 

hade hela verksamheten lagts fel i tid.112 Ett av de tidigare nämnda P: na är det 

Siess kallar ”point in time”, att det är viktigt att innan en marknadsföring 

undersöka vilken tidpunkt som passar bäst för en kampanj.113 Alla tre 

kampanjerna genererade ur en marknadsföringsplan och även om biblioteken 

inte har någon övergripande marknadsföringsplan finns det planer för de 

                                                 
109 Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 
Bok och Biblioteksmässan, www.bok-bibliotek.se, 2005-04-28. 
110 Information från Kristina Herrlander, e-post, 2005-03-08. 
111 Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-24. 
112 Intervju med Anders Olsson, 2005-01-25. 
Lärforum drivs av Nacka kommun. I deras verksamhet finns t.ex. Lärporten där, en pedagogisk resurs där 
det finns möjlighet att repetera vissa ämnen från grundskolan. Lärforum ger även möjlighet att tala med 
studie- och yrkesvägledare samt studiebibliotekarie. 
http://infobanken.nacka.se/www/utbildning/larforum/index.htm, 2005-04-24. 
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specifika kampanjerna som genomförs. En intressant tanke är hur 

marknadsföringen av folkbibliotek skulle se ut om mer inspiration hämtades 

från den kommersiella världen. I de ovan nämnda kampanjerna på Lidingö 

respektive Solna stadsbibliotek samarbetade Herrlander med det företag vilka 

låg bakom Bokomaten och hon säger att det var intressant att se hur ett företag 

tänker medan Holmqvist påpekar att tekniken med stora bokstäver i fönstren 

återfinns i vilken vanlig affär som helst men att det inom biblioteksvärlden är 

något nytt.114 Även om inget av biblioteken gjort en uppföljning av 

kampanjerna fick de ändå se ett resultat i form av antalet besökare. 

För att människor ska lägga märke till kampanjer kan det hjälpa om 

biblioteket har positionerat sig samt skapat ett starkt varumärke, något som är 

lätt att känna igen och associera till biblioteket. I Nacka planeras ett 

gemensamt språk för hela Kultur Nacka, ett projekt som nämnts tidigare i 

uppsatsen. När biblioteket gav ut broschyren med servicegarantin var 

biblioteket noga med att använda sig av samma formspråk som Nacka 

kulturcentrum. Biblioteket trycker också på att det är en offentlig arena där alla 

ska få möjlighet att komma till tals och de vill samarbeta mer med olika 

föreningar som finns i kommunen.115 

Solna bibliotek strävar även de för ett ökat samarbete med föreningar som 

deltar i föredrag eller med utställningar. De arbetar också för att skapa ett 

varumärke som säger att om något ordnas på Solna bibliotek så är det bra. 

Holmqvist ser ett behov av en logotyp samt att stärka hemsidans plats i 

människors medvetande. Det sista har biblioteket bl.a. arbetat med genom den 

tidigare nämnda entréskylten med hemsidans adress.116 

Ökat samarbete med organisationer och föreningar arbetar även Lidingö 

bibliotek med. Det är viktigt att få kontakter och befästa en positiv bild av 

biblioteket och det kan nås genom gott samarbete. Lidingö bibliotek har inget 

uttalat varumärke eller logotyp. De hade en uggla som logotyp men den är 

 
113 Siess, 2003, s. 27—33. 
114 Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 
Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-24. 
115 Intervju med Anders Olsson, 2005-01-25. 
116 Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-24. 
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numera borttagen eftersom personalen tyckte den kändes föråldrad, ”vi ville 

inte vara ugglorna på biblioteket”.117 

Att arbeta fram ett tydligt formspråk samt att frångå text och istället arbeta 

med bilder för att visa information är trender som märkts inom marknadsföring 

av bibliotek enligt alla tre informanter. Informanterna anser det vara viktigt att 

skapa ett starkt varumärke men att biblioteken (generellt i Sverige) idag inte 

har de resurser som behövs. Det är en skillnad mot t.ex. den kommersiella 

världen där marknadsföring har en framträdande och viktig plats och där det 

även finns andra resursmöjligheter. Ett nyvaknat intresse för marknadsföring 

finns bland biblioteken i landet men det saknas kompetens och ekonomiska 

resurser. En av informanterna påpekar att biblioteken ofta verkar vara sena 

med att hänga på marknadsföringstrender, när något når biblioteksvärlden har 

det redan funnits i t.ex. den kommersiella världen i flera år. Övriga trender som 

märks i biblioteksvärlden är att synliggöra sig själva som virtuella bibliotek 

som är öppna dygnet runt. Det pågår ett projekt i Mellansverige, Limit, som 

arbetar med att ta fram en standardisering för bibliotekens hemsidor. Projektet 

går bl.a. ut på att göra hemsidorna mer användarvänliga samt öka användarnas 

intresse av e-tjänster. Ytterligare en trend inom biblioteksvärlden är s.k. 

bloggar, ett slags loggböcker på nätet med kortare inlägg som kan 

kommenteras av läsaren.118 Bloggar skulle kunna användas till i 

marknadsförings syfte eller dra uppmärksamhet till biblioteken. Precis som 

Naomi Klein påpekar i No Logo har varumärkena och logotyperna brett ut sig i 

samhället. Om det är så att vi lever i varumärkets tidsålder behöver biblioteken 

antagligen arbeta med sitt varumärke för att inte försvinna i en grå massa, 

vilket informanterna alla verkar medvetna om.119 

                                                 
117 Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 
118 Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-24. 
Intervju med Anders Olsson, 2005-01-25. 
Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 
Limit, projekt: https://projectplace.com/pub/swedish.cgi/0/11303953, 2005-04-24. 
Cantwell, Malin & Jenslin, Åsa, 2003, ”Bloggar – ett uttryckssätt på nätet”, 
http://malin.typepad.com/artiklar_om_det_blir_ngra/ , 2005-03-07. 
119 Klein, 2000, passim. 
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3.2.4 Svårigheter, hinder, konkurrens och förbättringar 
I litteraturen kring marknadsföring påpekas ständigt värdet av att dela in 

marknaden i målgrupper och arbeta med segmentering. Det gäller att få en 

grupp intresserade av och vilja konsumera en produkt/varumärke. 

Huvudproblemet med marknadsföring av ett bibliotek är att biblioteken ska 

vända sig till alla invånare i kommunen och vilka ”alla” är kan vara svårt att 

ringa in. Marknadsföringstankarna om segmentering och konsumtion är här 

problematiska. De skulle gå att applicera på viss verksamhet t.ex. 

programverksamhet men även här uppstår problem. Biblioteket måste i sådana 

fall bestämma vem programmet är till för och utesluta andra. Effekten av det 

kan vara minskade besöksantal vid programmen, vissa grupper kanske inte 

känner sig välkomna vilket i sin tur bidrar till att biblioteket förlorar 

trovärdighet i att vara till för alla. Problem i programverksamheten påtalar även 

informanterna, om det t.ex. inte kommer några är det ett problem. Försöka nå 

nya besökare till programverksamheten kan vara ett annat, informanterna 

menar att det till programverksamheten kommer ungefär samma människor. En 

av informanterna säger att marknadsföring helst vill inrikta sig på ett ämne, en 

produkt medan ett bibliotek gör många olika saker och allt ska marknadsföras. 

Det kan vara ett utmärkt tillfälle för biblioteken att se på sig själva i Kleins 

anda: det inte behöver vara en specifik vara som marknadsförs utan ett helt 

koncept i form av ett varumärke. 

Ett annat genomgående problem som informanterna talar om är 

avsaknaden av bra ekonomiska förutsättningar som skulle lämpa sig för den 

bästa formen av marknadsföring samt tidsbrist. Det är problem även Yvonne 

Pettersson påtalar i sin magisteruppsats.120 En informant säger vidare att om 

biblioteket skulle satsa mer på marknadsföring skulle de behöva skära i t.ex. 

medieanslaget. En konflikt uppstår då marknadsföring för bibliotek inte 

genererar en direkt ekonomisk vinst utan en service, det kan, återigen, vara 

svårt att mäta ett konkret resultat av en kampanj. Holmqvist påpekar risken 

                                                 
120 Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-24. 
Intervju med Anders Olsson, 2005-01-25. 
Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 
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med att tro att alla känner till bibliotekens verksamhet och det därför är viktigt 

med marknadsföring. Ytterligare en svårighet som informanterna pekar på är 

att många bibliotek verkar sakna personal som arbetar med 

marknadsföringsfrågor. Om så är fallet är det inte konstigt om marknadsföring 

åsidosätts. Andra hinder kan vara övrig bibliotekspersonal som inte ställer sig 

positiva till kampanjer eller nya sätt att marknadsföra verksamheten på samt att 

sittande politiker i kommunen inte prioriterar kultur vilket kan medföra mindre 

budget. I det senare fallet hamnar biblioteket i en situation där de måste välja 

vad de ska satsa sina pengar på. 

Biblioteket är en del av det stora nöjes- och kulturutbud som finns i dagens 

samhälle. Biblioteken i undersökningen ligger nära Stockholm med allt som 

finns där kan givetvis spela in i t.ex. antalet besökare på ett program. Detta 

påpekar Olsson och menar att ett författarbesök på en mindre ort kan vara en 

stor sak medan ett författarbesök i Nacka konkurrerar med minst tjugo andra 

författarbesök inom Storstockholm. Nacka bibliotek ska, enligt Olsson, erbjuda 

författarbesök bl.a. för barn och unga som har svårt att åka till andra orter samt 

för att ge invånarna en chans till författarträffar i sin närmiljö. Olsson ser 

biblioteket snarare som ett komplement än en konkurrent till det övriga nöjes- 

och kulturutbudet samt att biblioteket ska kunna hjälpa besökarna hitta vart 

olika aktiviteter är. En uppgift för biblioteket som känns mer angelägen än 

ytterligare författarbesök, enligt Olsson, är att den där biblioteket blir en arena 

för föreningar. Föreningarna kan ordna program, som gärna får skapa en 

debatt, framförallt om lokala företeelser. Informanterna menar alla att det finns 

ett stort intresse efter program och en bidragande orsak är att programmen är 

gratis alternativt har låg kostnad för besökarna. Om biblioteken blir mer 

synliga och visar vad som finns utöver böcker, tror Holmqvist att det skulle 

stärka deras ställning i nöjes- och kulturutbudet. Vid sidan av det tidigare 

nämnda varumärket kan en annan varumärkesidentitet vara den som en 

debattarena med ständigt aktuella och tvistbara ämnen. 

 
Pettersson, 2002, s. 36 f, 58. 
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Informanterna ser en rad olika förbättringar de skulle vilja genomföra på 

sina respektive bibliotek. Genomgående är att de alla skulle vilja avsätta mer 

tid och mer pengar till marknadsföring samt utarbeta en marknadsföringsplan. 

Två av informanterna nämner också att det skulle vara bra med hjälp av 

professionella marknadsförare.121 

3.2.5 Debattarena, politiker och att vara kontroversiell 
Marknadsföring av bibliotek behöver inte bara vara ett sätt att hävda sig mot 

andra bibliotek eller kulturverksamheter. Det kan även vara ett sätt att visa för 

politikerna i kommunen att biblioteket finns och behövs, vilket alla informanter 

anser vara viktigt. En av informanterna säger ”politikerna är också vanligt folk 

och dom vet ju inte heller om vad vi har”. Herrlander brukar skicka 

informationsmaterial till Kultur och fritidsnämndens möten och alla tre 

biblioteken deltar även i möten med nämnden. Både Holmqvist och Herrlander 

har hört bibliotekarier uttrycka oro inför marknadsföring mot politikerna. Detta 

med rädsla för att politikerna skulle kunna se vilken verksamhet som det finns 

att skära i. Varken de eller Olsson tror att det stämmer och de tycker, som 

skrivet ovan, att det är av stor betydelse att politikerna får reda på vad ett 

bibliotek innehåller. 

Biblioteken har nära samarbete med organisationer och föreningar, särskilt 

i samband med programverksamheten. Informanterna vill se biblioteken som 

en mötesplats för olika åsikter och t.ex. biblioteket i Nacka samarbetar med 

föreningar och Bibliotekets vänner, där biblioteket står för lokal medan 

föreningarna ordnar programmen samt marknadsför dem. Olsson säger att ju 

högre intresse det finns från allmänheten att biblioteket ska få vara en 

mötesplats desto starkare tryck går det att sätta på politikerna att ge resurser till 

biblioteket. Han menar även att biblioteket inte är kommunal information så 

till vida att de ska vara kommunens röst utåt men de ska ha kommunal 

information. Ett exempel är en utställning som först stoppades när de ville 

                                                 
121 Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-24. 
Intervju med Anders Olsson, 2005-01-25. 
Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 
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ställa ut hos Information Nacka, föreningen fick däremot ställa ut i biblioteket. 

Det orsakade en del diskussioner med kommundirektören. Olsson menar att 

utställningar och debatter är välkomna till biblioteket så länge de inte är 

brottsliga enligt lag. Biblioteket som mötesplats för alla skulle kunna bli en del 

i deras varumärkesidentitet. 

Det kan även betraktas som kontroversiellt när biblioteken samarbetar med 

privata företag. Biblioteken i Lidingö och Solna samarbetar med Sveriges 

advokatsamfund och erbjuder varje vecka kostnadsfri rådgivning. Lidingö 

bibliotek fick även förfrågan från lokala arkitekter om de kunde ha liknande 

verksamhet på biblioteket men det sa politikerna nej till. De tre biblioteken 

samarbetar med andra lokala rörelser, i Nacka och Solna har biblioteken visst 

samarbete med butiker i det lokala centrum och i Lidingö arbetar biblioteket 

tillsammans med en restaurang. Samarbete med kommersiella rörelser och 

privatföretagare kan, enligt Herrlander och Holmqvist, säkert verka 

kontroversiellt för många. Samtidigt kan det vara ett sätt att nå nya besökare. 

Underhållning som ett inslag för spridning av information eller dra 

uppmärksamhet till något speciellt kan även det ses som ett kontroversiellt 

verktyg. Inget av de tre biblioteken har använt sig av underhållning för att nå ut 

med information och en av informanterna uttrycker en skepsis över hur det 

skulle kunna påverka bibliotekets trovärdighet.122 Privata företags inblandning i 

offentliga miljöer är en fara som nämns i No Logo. Klein beskriver här hur 

företag tar över offentliga miljöer t.ex. dagens moderna torg i form av 

köpcentrum och effektivt stryper all verksamhet som inte gynnar dem. Hon tar 

även upp skolan som en miljö där företag vinner mark och därmed kan ställa 

krav.123 Biblioteken i undersökningen samarbetar till viss del med privata 

företag men så länge det sker på likvärdiga grunder tror informanterna att det 

kan vara ett sätt att nå nya besökare och därmed gynna biblioteken. Biblioteken 

har inte någon direkt ekonomisk vinst att stäva efter i samma utsträckning som 

                                                 
122 Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-24. 
Intervju med Anders Olsson, 2005-01-25. 
Intervju med Kristina Herrlander, 2005-01-26. 
123 Klein, Naomi, 2004. 
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ett företag kan antalet besökare blir en kvalitetsstämpel. Många besökare visar 

på ett intressant och aktivt bibliotek som behövs i samhället. 

3.3 Sammanfattning 
På alla tre folkbiblioteken involveras i stort sett hela personalen i 

marknadsföringen men huvudansvaret ligger dels på informanterna men även 

på respektive bibliotekschef. Viktigt, enligt informanterna, är synlig personal 

ute i biblioteket. Synliga bibliotekarier kan i sig bli ett varumärke vilket hjälper 

till att stärka bibliotekets varumärkesidentitet. 

Inget av biblioteken har någon utarbetad marknadsföringsplan men tankar 

och förhoppningar finns hos de tre informanterna att en sådan ska kunna 

komma att utvecklas. Trots det arbetar biblioteken mycket med 

marknadsföring, både i den dagliga verksamheten men även vid speciella 

kampanjer. Viktigt att marknadsföra är det biblioteken erbjuder men inte är 

direkt synligt, t.ex. databaserna samt att förmedla en känsla till besökarna att 

biblioteket är tillförlitligt, ger god service och har många bra evenemang. Det 

blir en del av bibliotekens varumärkesidentitet. 

Biblioteken använder sig av ungefär samma marknadsföringskanaler t.ex. 

annonser och affischer. Enligt informanterna blir hemsidan mer och mer 

betydelsefull när det gäller att nå ut med information. Hemsidan är ett 

marknadsföringsredskap det snabbt går att få ut information genom. Om 

hemsidan ska fungera behöver besökarna hitta dit samt den bör vara 

användarvänlig. Även hemsidan kräver marknadsföring vilket sker bl.a. på 

Solna stadsbibliotek. 

Biblioteken vill arbeta fram ett starkt varumärke och en väl igenkännbar 

logotyp. Intentionerna faller på två, i intervjuerna ständigt återkommande, 

problem: tid och pengar. Resurserna räcker som det ser ut idag inte till på 

biblioteken för att de ska kunna arbeta med marknadsföring på bästa sätt. Ett 

annat problem är att folkbiblioteken ska vända sig till alla kommuninvånare 

och det gör marknadsföringen svår då bäst resultat nås genom 

målgruppsindelning. 
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Kampanjer av olika slag har förekommit på de tre biblioteken med 

varierande resultat. Inget av biblioteken har gjort någon uppföljning av 

kampanjerna p.g.a. brist på tid och pengar. Resultat kan ändå ses i slutet av 

kampanjen t.ex. genom hur välbesökt ett evenemang blev. 

Marknadsföring sker både mot invånarna i kommunerna men även mot 

politikerna. Alla tre biblioteken prioriterar, efter kommundirektiv, barn och 

unga samt personer med funktionshinder. Biblioteket ska, enlig informanterna, 

fungera som en debattarena för kommunernas invånare, föreningar och 

politiker t.ex. i kommunala frågor. Allt och alla ska få komma till tals på 

biblioteket så länge det inte är brottsligt. Det, liksom samarbete med privata 

företag, kan ses som kontroversiellt i biblioteksvärlden. Att vara kontroversiell 

blir ett sätt att skapa åsikter och få fokus på verksamheten. 
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4 Kulturkvällen, en fallstudie 

4.1 Bakgrund, planering och mål 
Många bibliotek ordnar mer eller mindre stora evenemang. På Solna 

stadsbibliotek ordnades den 28 oktober 2004 en Kulturkväll och det här 

avsnittet kommer att handla om den kvällen, arbetet innan, under och efter 

kvällen med betoning på marknadsföring. 

Solna stadsbibliotek har under flera år ordnat kulturkvällar, det har varit 

musikuppträdande samt servering av öl/vin och smörgåsar. När Marie 

Holmqvist började på biblioteket fick hon uppdraget att ordna 2004 års 

kulturkväll. Eftersom biblioteket är i tre våningar fanns idén med en eller flera 

aktiviteter på varje våning och en publik som skulle vara i rörelse mellan de 

olika programpunkterna. För den som ville skulle det hela tiden finnas något 

att göra, det var planen inför kvällen. Målet med kvällen var att öppna upp 

bibliotekets dörrar och visa biblioteket i ett annat perspektiv än hur det är 

dagtid. Bibliotekets personal ville öppna tanken på biblioteket som mötesplats 

för olika kulturformer samt visa att biblioteket kan användas till mycket mer än 

att låna böcker, läsa tidskrifter och surfa på Internet.124 Här använder sig Solna 

stadsbibliotek av Kulturkvällen för att positionera sig samt bygga upp 

biblioteket som något utöver det ”vanliga”. 

Holmqvist började sin anställning på biblioteket i mitten av april 2004 och 

arbetet med Kulturkvällen tog sin början med en gång. Till sin hjälp hade hon 

ytterligare en bibliotekarie under hela planeringen samt några ur personalen vid 

                                                 
124 Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-31. 
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kortare tillfällen. Under genomförandet av Kulturkvällen var ett flertal ur 

personalen med och jobbade. 

I maj var datumet för Kulturkvällen fastslaget till den 28 oktober. 

Anledning var att de tidigare kulturkvällarna har legat på FN-dagen den 24 

oktober eller runt omkring det datumet. Datumet försökte sedan Holmqvist 

nämna i alla olika slags samtal och möten, för att lyfta fram kvällen. Redan här 

började marknadsföringen, en muntlig sådan som skulle göra människor 

medvetna om vilket datum det var som gällde. 

Kontakt hade också tagits med studieförbund, ett teaterförbund och 

Kulturskolan i Solna för samarbete kring uppträdanden. Det var innan 

sommaren och ett program gick ut i tryck. Efter sommaren drog sig alla 

samarbetspartners ur och Kulturkvällen stod utan program. Diskussioner om 

vilka medverkande som kunde vara aktuella för kvällen förekom, bibliotekets 

personal ville gärna ha personer med anknytning till Solna. Resultatet blev 

följande program: på våning ett, vernissage i utställningslokalen Vingen med 

en samlare som visade föremål från förra sekelskiftet, en stenkake-dj som 

spelade musik i anslutning till serveringen samt visning av en film om 

filmstaden i Råsunda, på våning två, en författare som berättade om sin senaste 

bok (om Hagalund) och som avslutning på kvällen på våning tre, en trio, Al 

Fakir, som spelade en mix av svensk och arabisk folkmusik. Tanken var att 

Kulturkvällen skulle börja på våning ett och avslutas på våning tre. 

Arbetsgruppen hade möten ungefär en gång i veckan samt informerade 

övrig personal på personalmötena en gång per vecka. Att informera internt är 

ett marknadsföringssätt även om det oftast inte tänks som marknadsföring. Det 

gav övrig personal en inblick i vad som planerades samt gjorde det enklare för 

dem att i sin tur svara på frågor som kunde komma innan kvällen från 

besökare. 

4.2 Marknadsföring av Kulturkvällen 
Två strategier för marknadsföring är redan nämnda: att i diverse samtal nämna 

Kulturkvällen och vilket datum som är fastslaget samt kontinuerligt informera 

övrig personal så att de kan informera vidare till besökare. Redan i det 
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programblad vilket kom i början av hösten 2004 och som delades ut på 

biblioteket stod det att biblioteket ordnade en kulturkväll, det stod inget om 

programmet utan ”Välkomna till vår härliga höstkväll i kulturens tecken, på 3 

plan” samt datum, tid och entrépris. Även det ett sätt att etablera kvällen och 

datum. 

Annonsering skedde i tidningarna Mitt i Solna samt Solkatt, Solna 

kommuns interna tidning. Flygblad och affischer (A3 och A4) trycktes upp, 

flygbladen och A3 affischerna delades ut respektive sattes upp på biblioteket. 

A4 affischerna skickades ut till anslagstavlor bl.a. på Solna Kulturskola, Solna 

vuxenutbildning och stadshuset.125 Biblioteket affischerade även hos 

bokhandlaren i centrum och några ur personalen satte upp affischer i trapphus. 

En och en halv vecka innan kvällen affischerade biblioteket på 130 stora 

annonspelare som finns på olika ställen i kommunen. Affischerna hade tagits 

fram av en arbetsgrupp på tre bibliotekarier, de diskuterade tillsammans färg 

och form medan det sedan var tryckeriet som skapade affischen utifrån deras 

direktiv. Arbetsgruppen ville t.ex. ha ett snirkligt typsnitt som skulle föra 

tankarna till arabiska med tanke på den medverkande musiktrion, inget sådant 

typsnitt fanns utan det fick tryckeriet skapa. Affischerna trycktes i tre storlekar: 

A4, A3 samt 118,5 cm x 175 cm. Även kommunens informationsavdelning var 

inblandad i arbetet med affischen och kom med synpunkter. 

Annan marknadsföring som förekom var massutskick via e-post till alla 

anställda i Solna kommun samt utskick till alla biblioteksanställda i 

Stockholms län. Även riktad marknadsföring fanns i form av att speciella 

inbjudningar skickades ut till kulturombud, kulturskolans personal, f.d. 

anställda vid biblioteket, politikerna i Kultur och fritidsnämnden samt andra 

strategiska personer i kommunen. Inbjudan gav olika erbjudanden, några fick 

rabatt på biljettpriset medan en del erbjudanden var att de kunde byta inbjudan 

mot en eller två biljetter. Holmqvist deltar även i möten som ordnas av länet 

för bibliotekarier vilka arbetar med marknadsföring och på ett möte hade hon 

                                                 
125 Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-31. 
Solna Kulturskola bedriver kurser i bl.a. teater, dans och musik. Deras verksamhet vänder sig främst till 
barn och ungdomar. http://www.solnakulturskola.se/, 2005-04-24. 
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med sig fribiljetter och delade ut. Även på bibliotekets hemsida 

marknadsfördes kvällen med text och bild, varifrån Solna kommun hämtade 

information och la ut på sin hemsida. 

Biblioteket fick även lite ”bonus-PR” när stenkake-dj: n fyllde år veckan 

innan Kulturkvällen och han blev uppmärksammad med en artikel i Dagens 

Nyheter. 

Precis som för bokrean använde sig Holmqvist av bibliotekens skyltfönster 

ut mot centrumet och en parkeringsplats. Först sattes bara datumet för kvällen 

upp och efter ungefär en vecka utökades informationen med ordet Kulturkväll i 

stora bokstäver. Sist kom affischer (av den största storleken) upp med 

utförligare information om vad kvällen innehöll. Affischerna 

uppmärksammades av många besökare. Holmqvist ville under perioden fram 

till Kulturkvällen ha en aktivitet i skyltfönstren och att det skulle skapa en 

nyfikenhet hos förbipasserande. Att använda skyltfönstren och där sätta upp 

stora skyltar och bokstäver är ett sätt att marknadsföra hämtat från den 

kommersiella världen. Holmqvist säger att det är ett vanligt knep i vilken affär 

som helst men att det inom biblioteksvärlden är något relativt nytt. Vanligast 

på bibliotek är annars att bara sätta upp små affischer.126 

På planeringsstadiet hade det även förekommit diskussioner om att trycka 

upp tröjor eller pennor och ha till försäljning. 

4.3 Hinder, genomförande och uppföljning 
Inför Kulturkvällen uppstod flera svårigheter bl.a. de redan nämnda 

samarbetsarrangörerna som drog sig ur. Det bidrog till att arbetsgruppen dels 

fick planera ett nytt program men även de ekonomiska förutsättningarna blev 

sämre. 

Ett bibliotek har sitt fasta fysiska rum vilket skapar en begränsning av hur 

många besökare som får plats. Under Kulturkvällen valde arbetsgruppen att 

utnyttja rummen på nya sätt, t.ex. höll författaren sitt föredrag stående i trappan 

                                                 
126 Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-31. 
Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-24. 
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mellan våning två och tre och publiken satt på våning två och när Al Fakir 

uppträdde placerades scenen så att stolar också kunde sättas ut i biblioteket, 

och publiken såg in i rummet. 

En miss uppstod vid planeringen av programmet, i annonser och på 

affischer trycktes att kvällen började klockan 19.00 men eftersom biblioteket 

stängde först klockan 20.00 gick inte det. Lösningen blev att programtiderna 

fick flyttas fram. Insläppet till kvällen började klockan 19.00, i och med det 

startade filmvisningen. Vid 19.30 stängdes tidningsrummet där serveringen 

skedde. Stenkake-dj: n skulle börja spela samtidigt som serveringen öppnades 

men p.g.a. tekniska problem blev det lite senare. Förseningen av programmet 

ledde också till att en del besökare inte kunde stanna tills sista programpunkten 

som slutade 22.50. 

Diskussioner förekom bland personalen dels om innehållet av programmet 

där många hade åsikter av skilda slag samt huruvida biblioteket kunde ta betalt 

100 kronor för Kulturkvällen samt ta extra betalt för smörgåsen som 

serverades. Många tyckte att det som sker på biblioteket ska vara gratis, de 

tidigare kulturkvällarna kostade visserligen 50 kronor inklusive smörgås.127 När 

ett bibliotek bestämmer sig för att ta ut en kostnad är det flera saker som ska 

beaktas t.ex. vem är det som kommer att utnyttja produkten och om priset ska 

kombineras med specialerbjudanden för t.ex. studerande eller arbetssökande? 

Enligt Elliott de Sáez kopplar många ihop högt pris med bra kvalitet. Ett 

bibliotek är förknippat med att vara gratis av många och det kan uppstå en 

konflikt i fråga om något ska kosta.128 En positiv effekt av bra marknadsföring 

är att besökarna vill komma även om det kostar pengar. 

Under Kulturkvällen kom 110 personer vilket är ungefär så många som det 

får plats vid de olika programpunkterna, men biblioteket skulle kunna ta in fler. 

Många besökare uttryckte under kvällen stor förtjusning över arrangemanget. 

 
E-post, Marie Holmqvist, 2005-04-13. 
127 Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-31. 
Egna observationer, Solna stadsbibliotek hösten 2004. 
Diverse kopior av annonser, programblad, affischer m.m. i författarens ägo. 
128 Elliott de Sáez, 2002, s. 69 f. 
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Från personalen arbetade ca tio personer under kvällen samt en externt 

anställd. En checklista gjordes med tider samt vem som skulle göra vad. 

Efter Kulturkvällen har viss uppföljning gjorts. Ett möte ordnades en dryg 

vecka efter att Kulturkvällen ägde rum, de som inte kunde delta i mötet 

ombads istället skriva ner synpunkter och skicka med e-post. Alla i personalen 

ansåg kvällen mycket lyckad med små saker att justera och ändra till en 

eventuell ny kulturkväll t.ex. att marknadsföra inte bara programmet utan även 

vilka tider som gäller för de olika aktiviteterna och när insläppet stänger. Inför 

en ny kulturkväll diskuterades t.ex. hur biblioteket och Kulturkvällen ska 

kunna få mer uppmärksamhet i pressen, att biblioteket kan utöka samarbete 

med företag i Solna samt presentera programmet för Kultur och fritidsnämnden 

ytterligare så att de blir engagerade. Tidsbrist uppstod även i samband med 

planeringen av Kulturkvällen. Om det kommer att anordnas ytterligare en till 

Kulturkväll behövs mer tid för planering av kvällen, enligt Holmqvist. Om 

hösten 2005 blir aktuell är det dags att redan i januari/februari börja diskutera 

omfång och innehåll. 

Hemsidan användes även efteråt för att berätta om Kulturkvällen, bl.a. med 

fotografier tagna under kvällen. Solna kommun valde att även efteråt 

rapportera om Kulturkvällen, med information från bibliotekets hemsida.129 

Informationen om Kulturkvällen lades åter ut på hemsidan i samband med att 

en artikel publicerades i Länsnytt.130 Artikeln skrevs av Marie Holmqvist med 

tillägg av Monica Waleij, även hon bibliotekarie på Solna stadsbibliotek, på 

uppdrag av Krister Hansson, chef för Regionbiblioteket. 

Med tanke på den massiva marknadsföring som föregått Kulturkvällen 

menar Holmqvist att ”det hade varit roligt om det stått 700 i kö” men hon ser 

arbetet med Kulturkvällsarrangemang som något långsiktigt. Det tar tid att 

etablera sig i människors medvetenhet. Holmqvists vision inför framtiden är att 

                                                 
129 Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-31. 
Egna observationer, Solna stadsbibliotek hösten 2004. 
Diverse kopior av annonser, programblad, affischer m.m. i uppsatsförfattarens ägo. 
130 Länsnytt publiceras fyra gånger/år, både i tryckt och elektronisk upplaga. Den ges ut av 
Regionbibliotek Stockholm och vänder sig till alla biblioteksanställda i Stockholms län. Artiklarna skrivs 
främst av dem som arbetar på Regionbiblioteket men den som vill får komma med bidrag. 
E-post: Kerstin af Malmborg, redaktör på Länsnytt, 2005-03-11. 
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även om besökarna inte hört talas om artisterna ska de veta att bibliotekets 

evenemang är bra och vilja komma.131 

4.4 Sammanfattning 
Kulturkvällen ordnades i oktober 2004 på Solna stadsbibliotek. Planen för 

kvällen var att utnyttja hela bibliotekslokalen och ha arrangemang på tre 

våningsplan. Med kvällen ville biblioteket visa upp en annan sida för 

besökarna, den att biblioteket är en mötesplats för olika kulturformer och det 

finns mer än böcker och tidskrifter. Programmet blev varierat och bestod bl.a. 

av en utställning med äldre föremål, filmvisning och musikunderhållning. Att 

positionera sig genom att erbjuda något annorlunda blir ett led i att bygga upp 

en varumärkesidentitet. 

Marknadsföringen av Kulturkvällen startade på ett tidigt stadium, genom 

att kvällen och datumet nämndes i olika sammanhang både externt och internt. 

En notis om kvällen sattes in i programbladet för hösten 2004. I programbladet 

gavs ingen utförlig information om kvällens innehåll men var ett sätt att 

etablera Kulturkvällen i besökarnas medvetenhet. Vidare tog en arbetsgrupp 

fram speciella Kulturkvällsaffischer i olika storlekar. Affischerna sattes upp 

runt om i Solna. Bland övrig marknadsföring märks annonser i tidningar, 

utskick av inbjudningar t.ex. till biblioteksanställda i länet och till strategiska 

personer i Solna kommun. Bibliotekets stora fönster användes för att skylta om 

kvällen. Strategin var att börja sätta upp endast datumet för kvällen och sedan 

successivt utöka informationen för att avsluta med de stora affischerna. 

Hemsidan användes för att informera innan samt rapportera efter kvällen med 

hjälp av text och bild. Även Solna kommuns hemsida hade inlägg om 

Kulturkvällen. 

Resultatet av marknadsföringen blev en välbesökt Kulturkväll men nöjda 

besökare. Holmqvist är medveten om att det tar tid att bygga upp den 

                                                 
131 Intervju med Marie Holmqvist, 2005-01-31. 
Egna observationer, Solna stadsbibliotek hösten 2004. 
Diverse kopior av annonser, programblad, affischer m.m. i författarens ägo. 
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varumärkesidentitet biblioteket vill ha: att människor ska veta att om något 

sker på Solna bibliotek är det bra. Vilket ska leda till höga besökssiffror även 

om inte människor känner igen namnet på den som uppträder. 

 
Holmqvist, Marie & Waleij, Monica, 2004, ”Solna stadsbibliotek i lågor. En sprakande kulturkväll”, s. 
12—13. 
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5 Slutdiskussion 

Alla tre informanter arbetar och har ansvar för marknadsföringen på respektive 

bibliotek därför är det kanske inte så konstigt att de alla tre anser att 

marknadsföring är något viktigt. Intressant är att de påpekar att det börjar höjas 

röster inom biblioteksvärlden för att öka marknadsföringen av biblioteket i 

samhället. En diskussion om relationen bibliotek och marknadsföring verkar 

nämligen saknas i bibliotekspress. Jag hade intentionen att undersöka 

tidskriftsartiklar i några biblioteksrelaterade tidskrifter för att se vad som 

behandlades inom ämnet marknadsföring, om det fanns några synliga trender. 

Som begränsning valde jag tidskrifter utkomna 2000 till 2004 men vid 

eftersökningar fann jag att inte mycket har skrivits om marknadsföring. Vid en 

sökning i artikelsök på orden marknadsföring och bibliotek blev det 35 träffar 

men endast fem från de aktuella åren. Av de fem artiklarna handlade inte alla 

om marknadsföring av bibliotek. Jag läste även igenom årgång 2003 och 2004 

av Biblioteksbladet men utan gott resultat varpå jag valde att inte ta med 

tidskriftartiklar och trendaspekten. 

Hur viktigt tycker biblioteken att det är med marknadsföring? Fia 

Söderberg skriver i ”ID på spaning efter folkbibliotekets identitet” att 

marknadsföringstankarna mer och mer återfinns på biblioteken. De tre 

biblioteken i undersökningen har alla någon som arbetar med marknadsföring 

men så är inte fallet på alla bibliotek. I uppsatsens startskede fick jag negativt 

svar från ett tillfrågat bibliotek med hänvisning till att de inte kunde ställa upp 

med en informant eftersom de inte hade någon som arbetade med 

marknadsföringsfrågor. Det skulle vara intressant att vidare undersöka 

folkbibliotekens inställning till marknadsföring och huruvida 

marknadsföringstankarna är här för att stanna. Hur ser det t.ex. ut med 

marknadsföring bland folkbiblioteken ute i landet? En jämförelse mellan 
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folkbibliotek på olika orter skulle kunna göras t.ex. storstad gentemot 

landsbygd. Inget av biblioteken i undersökningen har någon 

marknadsföringsplan, hur skulle en sådan kunna se ut för folkbiblioteken? 

Marknadsföringstankar återfinns på biblioteken, mer eller mindre 

omedvetet. Genom att ta del av hur de tre informanterna beskriver sitt arbete 

med marknadsföring återfinns flera av marknadsföringsbegreppen 

praktiserande men utan att informanterna nämner dem. Ingen av informanterna 

har heller någon utbildning i marknadsföring vilket resulterar i att de arbetar 

efter erfarenheter. Två av informanterna nämner att de tycker det vore 

spännande att arbeta tillsammans med utbildad marknadsföringspersonal. En 

intressant tanke är hur marknadsföringen av folkbibliotek skulle se ut om 

biblioteken anlitade personal utifrån t.ex. från en marknadsföringsbyrå. Skulle 

biblioteken kunna dra nytta av ytterligare marknadsföringsstrategier från den 

kommersiella sfären? I uppsatsen nämns t.ex. ”knepet” att med stora skyltar i 

skyltfönstren. 

En utgångspunkt till uppsatsen var att marknadsföring återfinns i stora 

delar av samhället och även på bibliotek. Marknadsföring brukar vanligtvis 

kopplas till den kommersiella världen och ha som syfte att påverka människor 

till konsumtion med ekonomiska förtecken. Folkbibliotekens marknadsföring 

har dock annorlunda förutsättningar då den inte i första hand ska resultera i 

ekonomisk vinst. I förlängningen kan dock marknadsföring bidra till ökat 

budgetanslag. Bra marknadsföring kan locka människor till biblioteken, men 

det gäller då att biblioteken och personalen lever upp till vad de lovar. Gör de 

det återkommer besökarna, vilket kan ge upphov till att kommunpolitikerna 

anser det viktigt att satsa på biblioteken. 

Folkbiblioteken har många olika delar att marknadsföra, allt från produkter 

som böcker och databaser till verksamheter som författarträffar. Informanterna 

är medvetna om att människor i samhället inte alltid vet vad ett bibliotek 

innehåller, vid sidan av böcker och att visa det är av största vikt. 

Marknadsföring av medierna och verksamheterna utöver böcker kan bli ett sätt 

att nå invånarna vilka inte idag besöker biblioteken. 
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I uppsatsen nämns att marknadsföringsteorin tidigare handlade om att sälja 

en vara men att det sker/har skett ett skifte till att idag handla om 

varumärkesidentiteter. Klein menar i No Logo att marknadsföring och 

varumärkestankar breder ut sig i samhället och hon är negativt inställd till det 

(sett ur en synvinkel om företag). Som motpol finns t.ex. Lagergren och hans 

bok om vikten av att skapa sig en varumärkesidentitet. Min inställning är att 

marknadsföring samt att bygga ett starkt varumärke inte behöver vara av ondo, 

särskilt inte i relation till biblioteksvärlden. Biblioteken kan tyckas ha en klar 

varumärkesidentitet att bygga på: de ska vara en trovärdig institution som ger 

god service med ett rykte om sig att dess verksamhet är bra och håller hög 

kvalité. I undersökningen framkommer att det är egenskaper alla tre 

informanterna strävar efter. 

Att skapa en varumärkesidentitet bygger till viss del på positionering, att 

utmärka sig på något sätt. Biblioteken står här inför flera problem. Ett är att 

biblioteken kan ha många olika identiteter och för effektiv marknadsföring är 

det en fördel med en stark identitet. Vidare ska biblioteken vara till för alla 

människor i en kommun vilket gör det svårt att skapa en tydlig profil. Hur 

vänder ett bibliotek sig till alla? Viktigt inom marknadsföring är att ha en 

tydlig målgrupp vilket nås genom t.ex. segmentering. Att använda sig av 

segmentering på ett bibliotek är motsägelsefullt då det genast utesluter grupper. 

En poäng kan vara att använda segmentering för att se vilka grupper som finns, 

men det torde bli ett stort och tidskrävande projekt att ringa in alla besökare. 

En fråga är också om biblioteken ska konkurrera med varandra, som de flesta 

kommersiella företag eller om de i stället ska sluta sig samman och skapa en 

enad front? I undersökningen framkommer att biblioteken inte ser sig som 

konkurrenter till varandra eller till övriga nöjes- och kulturutbud i samhället 

utan de är snarare ett komplement. En viktig del för biblioteken när de bygger 

sina varumärkesidentiteter är bibliotekariens roll. Här vill jag hålla med 

Leisner, han menar att ett bibliotek inte är ett bibliotek utan en bibliotekarie. 

Däremot måste biblioteken arbeta med marknadsföring för att visa vad som 

finns. 
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Ytterligare problem med marknadsföring som biblioteken står inför är att 

bra ekonomiska förutsättningar saknas, något informanterna återkommer till 

vid flera tillfällen. Ett sätt att komma runt det är sponsring eller att biblioteken 

samarbetar med kommersiella företag. Biblioteken står då genast inför den fara 

Klein ständigt återkommer till i sin bok, nämligen att uttrycksfriheten kan 

komma att begränsas. Biblioteken i undersökningen samarbetar idag med 

företag och föreningar. De ser detta som positivt och ett sätt att nå nya 

besökare. Ytterligare forskning skulle kunna belysa folkbiblioteken och 

fördelar/nackdelar med sponsring samt samarbete med kommersiella företag. 

Eftersom de tre biblioteken i undersökningen alla arbetar med företag gissar 

jag att så är fallet i övriga biblioteksvärlden. Men i hur stor utsträckning 

förekommer det i Sverige och hur ser situationen ut utomlands? 

Återkommande problem i undersökningen är även avsaknaden av tid. 

Informanterna påtalar vid flera tillfällen att de inte har tid att genomföra 

marknadsföringen på bästa sätt. Konsekvensen av det kan bli att biblioteken 

inte når ut till besökarna. Skulle en ordentligt utarbetat marknadsföringsplan 

kunna vara en lösning på problemet med tidsbrist? 
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6 Sammanfattning 

I uppsatsen har mitt syfte varit att se på marknadsföring i förhållande till 

biblioteksvärlden samt att utifrån tre folkbibliotek, Solna, Lidingö och Nacka, 

undersöka hur biblioteken arbetar med marknadsföring. Jag har använt mig av 

begrepp som förekommer i litteratur om marknadsföring och tillämpat dem på 

undersökningsmaterialet. Vidare har tankar om varumärken och 

varumärkesidentiteter varit en utgångspunkt. För att skapa en förståelse för vad 

ett folkbibliotek gör har jag valt att låta ett kapitel behandla frågan. 

Ett folkbiblioteks främsta uppgift är att ge invånarna i en kommun tillgång 

till litteratur, information och kunskap. Folkbibliotekets målgrupper är alla 

invånare samt de har ett brett utbud att marknadsföra. Två faktorer som spelar 

roll vid bibliotekens marknadsföring bl.a. eftersom marknadsföringstankarna 

till viss del går ut på att inrikta sig mot en speciell grupp. I undersökningen 

framkommer att t.ex. barn och unga är en grupp biblioteken särskilt ska vända 

sig mot vilket de även gör i form av programverksamhet m.m. 

Undersökningen visar att det förekommer marknadsföring på biblioteken 

men att de inte arbetar efter någon särskild marknadsföringsplan. 

Informanterna använder sig inte av marknadsföringstermer vilket kan bero på 

att ingen av dem är utbildade i marknadsföring utan arbetar efter erfarenheter. 

Två problem informanterna återkommer till är att de saknar tillräckligt med tid 

och pengar för att kunna marknadsföra biblioteket på bästa sätt. 

Det går att konstatera att marknadsföringstankarna finns på biblioteken och 

att informanterna även tagit fasta på vikten av att ha ett starkt varumärke. Vid 

sidan av att ha ett varumärke som berättar att biblioteket är trovärdigt och 

ordnar bra evenemang vill de tre biblioteken i undersökningen även vara en 

plattform för diskussion och debatt. 
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Slutligen har jag valt att presentera en fallstudie av en Kulturkväll som 

ägde rum på Solna stadsbibliotek under 2004. Jag tyckte här det var intressant 

att i närmare detalj studera hur de arbetade inför, under och efter kvällen, med 

inriktning på marknadsföring. Kulturkvällen var ett sätt från Solna 

stadsbibliotek att visa upp en annan sida av biblioteket, vilket kan ge en ny 

dimension till deras varumärkesidentitet. Kvällen föregicks av massiv 

marknadsföring bl.a. med annonser och inbjudningar. Även hemsidan spelade 

en viktig roll både innan kvällen men även efter då biblioteket där berättade 

hur Kulturkvällen avlöpt. 
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8 Bilagor 

8.1 Intervjufrågor om marknadsföring av folkbibliotek 

1. Vilken utbildning och yrkesbakgrund har du? 

2. Hur länge har du jobbat på biblioteket? 

3. Vilka är dina arbetsuppgifter och hur länge har du arbetat med dem? 

4. Vilken erfarenhet har du av marknadsföring? Har du gått någon utbildning 
eller fortbildning? 

5. Hur många i personalen är involverade i marknadsföringsfrågor? 

6. Vilken roll spelar övrig personal på biblioteket för marknadsföringen? 
Deltar de? Använder ni er av all personal? 

7. Vem har huvudansvaret för vad biblioteket ska marknadsföra? 

8. Har biblioteket någon marknadsföringsplan? Finns en verksamhetsplan? 

9. Anser biblioteket att något är viktigare att marknadsföra och varför?  

10. Hur väljer biblioteket vad och vilka man marknadsför sig emot? 

11. Gör biblioteket målgruppsundersökningar? Ser man till någon speciell 
målgrupps behov och efterfrågan? 

12. Marknadsföring kan vara ett sätt att nå de som normalt inte använder ett 
bibliotek. Hur mycket satsar ni på att nå dessa människor och hur går ni till 
väga? 

13. Vilka mål har biblioteket med sin marknadsföring? 

14. Vilka marknadsföringskanaler används? (TV, tidningar, affischer, radio, 
Internet osv.). 
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15. Varför väljer ni ovanstående medier att marknadsföra er i? Vilka faktorer 
bestämmer kanalerna? 

16. Ser du några marknadsföringsområden som skulle behöva förbättras? 

17. Hur stor del av bibliotekets budget går åt till marknadsföring? 

18. Har biblioteket haft någon särskild marknadsföringskampanj för något? 
Om ja, vad handlade den kampanjen om? 

19. Gör biblioteket några uppföljningar för att se vilket resultat en 
marknadsföringskampanj fick? 

20. Har biblioteket arbetat på något särskilt sätt för att befästa sin roll i 
samhället, positionerat sig? Finns någon särskild logotyp? Utvecklat 
varumärke? 

21. Vilka svårigheter kan det finnas med att marknadsföra ett bibliotek? 

22. Hur tycker du att biblioteket står sig i det stora nöjes- och kultur utbud som 
finns? Klarar man av att synas och dra besökare? Biblioteket bara finns 
där, tas det för givet av människor? 

23. Har marknadsföringen ändrats genom åren? Attityder till marknadsföring? 
Sätt att marknadsföra? Om ja, varför tror du att det är så? 

24. Märker du av några marknadsföringstrender? Har du tänkt på om ämnet 
behandlats i tidningar och tidskrifter som vänder sig till bibliotek? 

25. Tror du att marknadsföring av biblioteket kan vara ett sätt att visa för 
politikerna att man finns och behövs? 

26. I vilken utsträckning använder sig biblioteken av underhållning för att nå 
ut med information? 

27. Hur kontroversiellt får ett bibliotek vara? 

28. Om bibliotekets hemsida: är det du som gör den? 

29. Hur ser samarbetet runt hemsidan ut mellan personalen? Vem bestämmer 
hur den ska se ut? 

30. Är du nöjd med marknadsföringen av biblioteket eller har du några 
önskedrömmar? 

31. Något som informanten vill tillägga? 
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8.2 Intervjufrågor om Kulturkvällen 

1. Hur många i personalen var engagerade i arbetet och på vilket sätt? Hade 
någon (du) huvudansvaret? 

2. Kulturkvällen gick av stapeln i oktober. När började planeringen för 
kvällen? Varför valdes just den aktuella dagen för Kulturkvällen? 

3. Hur gick planeringsprocessen till? Hade ni något handlingsprogram? 

4. Vilka mål hade ni med Kulturkvällen? 

5. Fanns det några hinder längs vägen? 

6. Vilken typ av marknadsföring använde ni er av? 

7. Har det gjorts någon form av uppföljning av kvällen? 

8. Hur såg programmet ut för Kulturkvällen? 

9. Ni affischerade med stora affischer runt om i Solna. Hur gick arbetet med 
affischerna till? Ansvarig? Färgval? Typsnittsval? 

10. Hördes det några kommentarer om affischerna från biblioteksbesökarna? 

11. Blev resultatet av Kulturkvällen som ni tänkt er? 

12. Finns något som ni i efterhand tänkt på att ni skulle kunna gjort 
annorlunda? 

13. Kommer det att bli en liknande Kulturkväll nästa år? 



 73

 

 


